
Nyárádszereda követendő példával jár elöl, az egyetlen te-
lepülés Maros megyében, ahol ettől a héttől helyi termékeket
kapnak a gyerekek a tej-kifli program keretében. Az elmúlt
évben a pékárut már helyi cég, az andrásfalvi pékség szállí-
totta, a nemrég lezárult közbeszerzés nyomán azonban né-
hány napja a friss, a nyárádmenti gazdaságokból származó
tejet az andrásfalvi tejfeldolgozó üzem, a kiflit pedig egy
nyárádgálfalvi pékség biztosítja – tudtuk meg Tóth Sándor-
tól, Nyárádszereda polgármesterétől.

Az önkormányzat a napokban tette közzé közösségi oldalán a jó hírt,
amire máris igen pozitív visszajelzések érkeztek a gyerekek szüleitől,
bejegyzéseikben többen elégedetten tették szóvá, hogy a ropogós kiflit
és finom tejet végre jóízűen elfogyasztják a gyerekek. Köztudott, hogy
a megye többi településén évek óta panaszkodnak a szülők, hogy a kifli
ehetetlen, a gyerekek nagy része hazaviszi az állami tízórait. A bejegy-
zéshez hozzászóló szülők közül többen tették szóvá, hogy más települé-
sek is példát vehetnének Nyárádszeredától. 

Mint ismeretes, miután az RMDSZ törvényhozóinak a közbenjárásá-
val módosult a tej-kifli program lebonyolítását szabályozó törvény, 

Eötvös 100
Többek között kiállítások, konferen-
ciák, kötetek és a www.eotvos100.hu
honlap idézték fel a most záruló cen-
tenáriumi Eötvös Loránd-emlékév
során az 1919-ben elhunyt természet-
tudós munkásságát.

____________5.
Amerikai szakértők
szerint az IÁ új
erőre kaphat 
Szulejmáni 
megölését követően
Kászim Szulejmáni iráni tábornok
megölése Irakban, aminek következ-
tében az Egyesült Államok által veze-
tett nemzetközi koalíció fel-
függesztette műveleteit az országban,
valamint az iraki parlament döntése,
hogy vonják ki a külföldi csapatokat az
országból, lehetőséget adhat az Isz-
lám Állam dzsihadista szervezetnek
arra, hogy újult erővel térjen vissza –
vélik amerikai szakértők.

____________15.

Fotó: Nagy Tibor 
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Menyhárt Borbála

Valószínűleg hallotta már a kormányfő tágabb családi kör-
nyezetében azt a közmondást, hogy aki sokat markol, keveset fog.
De rövid lehet az emlékezete ahhoz, hogy meg is jegyezhesse.
Mert egyébként emlékeznie illene arra is, hogy a választójog
ellen elkövetett hasonló galádság miatt korábban maga is tilta-
kozott.

A parlamenti erőviszonyokat és a felmérésekből kiolvasható
választói preferenciákat összevetve teljesen érthető az, hogy ha
a kormányrudat nemrég átvett liberálisok meg akarják erősíteni
a hatalmukat. Ez a játék erről szól. Azonban egyes alapvető já-
tékszabályokat illene betartani, még akkor is, ha mégoly vonzó a
húsosfazék vagy a bársonyszék perspektívája. Egyik ezekből a
szabályokból, hogy tisztelni kell a demokratikus politikai rendszer
lényegét jelentő választások szabadságát. Európai normák is rög-
zítik, hogy a választási törvények alapvető elemei nem módosít-
hatók a választást megelőző egy éven belül. De egy, a
kérdéskörbe vágó alkotmánybírósági határozat indoklásában is
leírták már ugyanezt. Akkor az alkotmánybírósági óvást a jelen-
legi kormányfő személyesen is aláírta a pártja képviseletében, és
közösen vitték el a talárosokhoz a szocdemekkel, akikkel akkori-
ban és később USL álcanév alatt űzték a játszmáikat. 
Az óvással a választási szabályokat akkor a voksolás előtt fél
évvel átírni készülő demokraták üzelmei ellen tiltakoztak, 

Sokat markolnak
Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

A megyében csupán Nyárádszeredában

Helyi tejet és kiflit kapnak a gyerekek



Ének és tánc köré épül a vasárnap 13.30-kor kezdődő
Üzenet szeretettel műsor, amelynek vendégei Egyed 
Apollónia, a Kolozsvári Magyar Opera magánénekese, va-
lamint a marosvásárhelyi Vaszi Réka és Fodor Norbert Csa-
nád versenytáncos pár. Később, 17 órakor a Pszichotrillák
műsorban a „kipárnázott gyerekkor” témáját járja körül dr.

Kádár Annamária pszichológus és Badics Petra műsorve-
zető. A 17.30-kor kezdődő Hitélet műsorban pedig Sajó
Norbert műsorvezető meghívottja, a marosludasi Kali
Barna református lelkipásztor ugandai keresztény missziós
élményeket oszt meg a tv-nézőkkel. Kövessék a hétvégén
is az Erdélyi Magyar Televízió műsorait!

Szovátán is felolvasnak a magyar kultúra napján

Felolvasóesttel tisztelegnek a magyar kultúra
napján a sóvidéki fürdővárosban – adja hírül a
Szovátai Ifjúsági Szervezet.

Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én fejezte be költe-
ményét, a Himnuszt. Ennek apropóján szervezik meg jövő
szerdán délután az Olvass fel egy kávé mellett! elnevezésű
akciót. A kulturális eseményre a fürdőtelepi Kicsi Gomba
étteremben 18 órától kerül sor, bárki részt vehet rajta egy
számára kedves idézet, vers- vagy regényrészlet felolvasá-
sával, s közben kávét fogyaszthat.

A nemrég újraalakult ifjúsági szervezet egyik célkitűzése,
hogy minél több érdeklődési területet, célközönséget és kor-
osztályt lefedjen programjaival, kapcsolatot teremtsen a kü-
lönböző korosztályok között. A kultúra a legfontosabb
találkozási pont az ifjúság és az idősebb generáció között,
ezért számítanak a diákok, valamint a város vezetőinek, az
iskolák igazgatóinak és tanárainak, a kultúra formálóinak
és átörökítőinek a részvételére. A felolvasók az étterem ré-
széről meglepetésben részesülnek – derül ki a közlemény-
ből. (GRL)

Klubnap
A Nyugdíjasok Maros Megyei Egyesülete fennállásának
30. évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból január 30-án
klubnapot szervez. A részvételi szándékot Marosvásárhe-
lyen, a Bolyai utca 36. szám alatt, az emeleten levő szék-
helyen lehet bejelenteni munkanapokon 10–13 óra között.

Bálint-napi bál 
A Marosvásárhelyi Női Akadémia február 15-én 18 órától
Bálint-napi bálra hívja a mulatságot kedvelőket a Romarta
Luxury Events (Győzelem tér 24. alatti) báltermébe. A talp-
alávalót Ábrám Tibor és zenekara húzza. Meghívott elő-
adók: Buta Árpád és Nemes Tibor. Az est meglepetéseket
is tartogat. A belépő magába foglalja a vacsorát. Alkalmi
öltözet ajánlott. A helyek száma korlátozott. Érdeklődni a
0740-598-563-as és a 0722-318-605-ös telefonszámon.

Kézművesdélután 
Az Ügyes kezű nők nevű, hétfő délutánonként heti rend-
szerességgel megszervezett tevékenységre január 20-án,
hétfőn 17.30 és 19.30 óra között várja a hölgyeket, akik
különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék
elsajátítani. A foglalkozás a Divers Egyesület Marosvásár-

hely, Avram Iancu utca 29. szám alatti székházában lesz.
Ez alkalommal az ünnepi horgolt vállkendő készítését sa-
játítják el Toth Csilla vezetésével. A résztvevők gondos-
kodjanak fonálról és megfelelő méretű horgolótűről. A
kezdők számára anyagot és horgolótűt biztosítanak. A
szervezők a résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel elfo-
gadnak, a tevékenységeken használt alapanyagra és a já-
téktárra fordítják.

Marosvásárhelyen 
az Operettissimo
A kolozsvári Operettissimo együttes Mi, muzsikus lelkek
című operettgálájára kerül sor január 24-én, pénteken 19
órától a Maros Művészegyüttes termében Marosvásárhe-
lyen. Egy jegy 35 lejbe kerül. Jegyek elővételben a Maros
Művészegyüttes jegyirodájában hétköznaponként 16 és
19 óra között kaphatók. Jegyfoglalás a 0757-059-594-es
telefonszámon.

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként kerül sor
17 órától 5-7 éveseknek, 18 órától 5 év alattiaknak. Muzsi-
kál Sinkó András, a Prücsök zenekar és az Öves együttes.
Helyszín: Marosvásárhely, Studium–Prospero Kulturális
Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.

Tiltakozás a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal előtt

Január 17-én, ma 16 órától az Aresel Civil Platform békés
tiltakozást szervez a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal előtt. A tiltakozást Dorin Florea polgármester diszkrimi-
natív és rasszista kijelentései váltották ki, melyeket a roma
nemzetiségű és hátrányos helyzetben élő személyekről
megfogalmazott. A szervezet felszólítja Dorin Florea pol-
gármestert, hogy nyilvánosan kérjen elnézést a roma kö-
zösségtől és minden állampolgártól a rasszista kijelentései
miatt. Kérik ugyanakkor polgármesteri tisztségről való le-
mondását – áll az Aresel Platform szerkesztőségünkhöz
eljuttatott közleményében. 

Fiatalok a közéletben
Január 25-én, szombaton 10 órától a Regeneráció Egye-
sület szervezésében kerül sor a Fiatalok a közéletben kon-
ferenciára, témája: Influencerek a közéletben. Előadók:
Vargancsik Tekla tartalommarketing-menedzser, Rigmányi
Eszter kommunikációs szakember és Kodok Márton IT-
szakember. A konferencia a Studium–Prospero Kulturális
Központ Forradalom utca 8. szám alatti központjában lesz. 

Kulcsár Béla-emlékkiállítás 
a várban

A Maros Megyei Múzeum Kulcsár Béla – 90 éve született
című tárlata január 14-től március 15-ig a múzeum várbeli
kiállítótermében látogatható. Az emlékkiállítást tavaly de-
cemberben a Kultúrpalotában nyitották meg.

Négyéves a helyi termelők vására 
A Petry Látványműhely és Múzeum udvarán január 17-én,
ma 8 és 19 óra között ismét lesz Local Farmer’s Market
vásár. A helyi termelők e havi seregszemléje születésnapi
rendezvény is egyben, a szervezők ez alkalommal ünnep-
lik a vásár fennállásának 4. évfordulóját. A termelők és
kézművesek ezúttal is számos ízletes, egészséges és
szemet gyönyörködtető portékával készülnek, a látogatók
szezonális termékeket is megkóstolhatnak. 

A Bonus Pastor országos találkozója
Január harmadik hétvégéjén a mezőbergenyei diakóniai
központban lesz a Bonus Pastor Alapítvány idei első or-
szágos találkozója. A találkozó péntektől vasárnapig
tart. Érdeklődni a BPA központi irodájában, telefon
0265-254-460, illetve az office@bonuspastor.ro e-mail-
címen lehet. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ANTAL,ANTÓNIA, 
holnap PIROSKA napja.
PIROSKA: a latin Priscából
alakult, jelentése: tiszteletre-
méltó. 
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A Nap kel 

8 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 4 perckor. 
Az év 17. napja, 

hátravan 349 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. január 16.

1 EUR 4,7795
1 USD 4,2831

100 HUF 1,4317
1 g ARANY 214,1137

IDŐJÁRÁS
Napos, hideg idő
Hőmérséklet:
max.30C
min.-40C

Megyei hírek

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
33, 37, 6, 18, 34 + 9 NOROC PLUS: 3 1 2 1 7 0

33, 9, 12, 32, 6, 27 SUPER NOROC: 6 3 9 9 1 1

26,17, 19, 30, 20, 23 NOROC: 4 7 4 8 9 2 4

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező

hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,

2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,
naponta8-14óraközött,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647
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Az Erdély TV vasárnapi műsorajánlója

A Kicsi Gombába várják a szovátai kultúrakedvelőket Fotó: Gligor Róbert László (archív)



ma pedig ugyanúgy felrúgnák a szabályokat, csak más
oldalról, azért, hogy a néhai koalíciós társaikat gyengít-
sék.

Ámde nagy az esélye, hogy keveset fognak, ahogy azt
a mondás is tartja. Mert kezdenek kifutni az időből
ahhoz, hogy a polgármester-választás szabályait is átír-
hassák, és a parlamenti választásokat is előre hozhassák
úgy, ahogy az az érdekeiknek most a legjobban megfe-
lelne. És ezt is érdemelnék, mert egy olyan társaság,
amelyik egy mandátumnyi hatalomért kézelőből átírná
a választási törvénykezést, ugyanúgy a szemétdombra
való, mint az, amelyik kampányígéretek kedvéért állam-
csődöt kockáztatott. Ha – mint az logikusan várható –,
bukik a kormány, akkor két dolog biztos. Egyik, hogy a
paragrafusvadászoknak és az elemzőknek jó napjai lesz-
nek a következő hetekben, de akár hónapokban is, mert
az előre hozott választásokat kikényszeríteni nem túl egy-
szerű erős parlamenti háttér nélkül, teljes jogkörű kor-
mány hiányában pedig a helyhatósági választási
rendszert sem lehet átírni. A másik pedig, hogy ismét po-
litikai válság jön, és a kormányzással, az ország irányí-
tásával a kutya sem törődik. Mert akik a választásokon
mindig azt ígérik, hogy a mi javunkért szállnak játékba,
csak egymással és a hatalommal vannak elfoglalva.

Fúzióra készül az EMNP 
és az MPP

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) arra készül,
hogy a szombaton Csíkszeredában tartandó küldött-
gyűlésén határozatot fogad el a Magyar Polgári Párt-
tal (MPP) való fúzióról, és kijelöli a két párt
egyesüléséhez szükséges lépések menetrendjét.
Erről Csomortányi István EMNP-elnök és Toró T.
Tibor, a párt ügyvezető elnöke beszélt a párt csütör-
töki kolozsvári sajtótájékoztatóján. Csomortányi Ist-
ván kijelentette: a két párt tervezett politikai
szövetsége, majd fúziója egy új erdélyi magyar egy-
ségnek a kiindulópontja lehet. A politikus kijelentette:
szükség van arra, hogy a 2020-as romániai önkor-
mányzati és parlamenti választásokon az erdélyi
magyar politikai szervezetek „ugyanabba az irányba
húzzák a szekeret”. Ehhez az szükséges, hogy si-
kerüljön az erdélyi magyarság körében legnagyobb
támogatottsággal rendelkező RMDSZ-szel is meg-
egyezni. „Ha nem lesz megállapodás, annak mind-
annyian a kárvallottjai leszünk” – jelentette ki az
EMNP elnöke. (MTI)

Több mint 160 influenzás 
esetet diagnosztizáltak

Országos viszonylatban több mint 73 000 légúti
megbetegedést tartanak nyilván, ami csaknem két-
szerese a tavalyi év azonos időszakában regisztrált
adatnak. A 2019-2020-as téli szezonban két személy
halálát okozta influenza – a tavalyi év azonos idő-
szakára már 12 életét követelt a kór. A szezon kez-
dete óta 165 influenzás esetet diagnosztizáltak, a
legtöbbet Bukarestben, valamint Argeş és Kons-
tanca megyében. (Mediafax)

Elhalasztják a gyermekpénz
megduplázását

Elfogadta a kormány azt a sürgősségi kormányren-
deletet, amelynek értelmében augusztus elsejéig ha-
lasztják el a gyermekpénz megduplázását előíró
törvény hatályba lépését – közölte Ionel Dancă, a
miniszterelnöki kancellária vezetője. Dancă a kor-
mánypalotában tartott sajtótájékoztatót csütörtök
este. Kifejtette, a Szociáldemokrata Párt egy költ-
ségvetési forrás megjelölése nélkül fogadta el a kér-
déses jogszabályt, amelyet nem lehet életbe léptetni
mindaddig, amíg a kormány nem talál rá anyagi fe-
dezetet. A kancelláriavezető felidézte, hogy 2015-
ben a Nemzeti Liberális Párt módosító indítványa
eredményeképpen növekedett meg a gyerekpénz
42 lejtől 84-re, majd 2019-ben 150 lejre, de ezekben
az esetekben a PNL a forrást is megnevezte, amiből
a megnövekedett támogatást lehet biztosítani. Hoz-
zátette, a PNL támogatja a gyerekpénz növelését,
és az első költségvetés-kiigazításkor szem előtt
fogja tartani, hogy pénzügyi keretet biztosítson
ehhez. (Agerpres)

Románia továbbra is támogatja
az EU nyugat-balkáni bővítését

Románia továbbra is támogatja az Európai Unió
nyugat-balkáni bővítését, és szorgalmazza, hogy a
lehető leghamarabb kezdődjenek el a csatlakozási
tárgyalások Észak-Macedóniával és Albániával – je-
lentette ki csütörtökön Klaus Iohannis elnök. Az
elnök a Bukarestben akkreditált külföldi nagykövetek
előtt mondott éves beszédében kifejtette, hogy az
EU-bővítés metodológiájának hatékonyságáról foly-
tatott tárgyalásoknak semmiképpen nem szabad le-
állítaniuk vagy késleltetniük a bővítési tárgyalásokat.
Leszögezte, hogy a román külpolitika fő pillére to-
vábbra is az EU- és a NATO-tagság, valamint az
Egyesült Államokkal kötött stratégiai partnerség. Io-
hannis közölte, Románia továbbra is céljának tekinti
a schengeni csatlakozást.(MTI)

Ország – világ

Kormányzati felelősségvállalással akarja bevezetni 
a kormány a kétfordulós polgármester-választást

A marosvásárhelyi táblabíróság alkotmányossági kifogást
emelt szerdán a román kormány 2018/48-as sürgősségi rendelete
ellen, amely három másik jogszabály módosításával lehetővé
tette, hogy Marosvásárhelyen minisztériumi rendelettel alapítsák
újra a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceumot.

A táblabírósági végzés kivonata a romániai bíróságok portál-
ján jelent meg. A pert, melyben a szerdai végzés született, arról
a perről választotta le a bíróság, amelyet a magyarellenes meg-
nyilvánulásairól ismert Népi Mozgalom Párt (PMP) és a Mél-
tóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC), valamint a
marosvásárhelyi Unirea Főgimnázium és a főgimnázium szülői
bizottsága tavaly áprilisban indított a líceum törvénytelennek
vélt létrehozása miatt. Az iskola létrehozására és igazgatójának
kinevezésére vonatkozó miniszteri rendeleteket első fokon már
tavaly novemberben érvénytelenítette a marosvásárhelyi tábla-
bíróság. A miniszteri rendeletek kibocsátását lehetővé tevő sür-
gősségi kormányrendelet törvényességének a vizsgálatát
azonban csak az alkotmánybíróság végezheti el. Ezért fordult a
bíróság a taláros testülethez.

A per elindításának bejelentésekor Marius Paşcan marosvá-
sárhelyi parlamenti képviselő, a PMP ügyvezető elnöke kijelen-
tette: nem fogadhatják el, hogy a 2011/1-es tanügyi törvény csak
a románokra vonatkozzék, és „egy kisebbség számára fakulta-
tívvá, sőt áthághatóvá váljék minisztériumi rendeletek és sür-
gősségi kormányrendeletek által”. A táblabíróság tavaly

novemberben érdekeltség hiányára hivatkozva kizárta a perből
a Dan Tanasa magyarellenes blogger által vezetett Méltóságért
Európában Polgári Egyesületet (ADEC), a Marius Paşcan által
képviselt Népi Mozgalom Pártot (PMP) és az Unirea Főgimná-
zium szülői bizottságát.

A marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum 2018-ban meg-
szűnt önálló intézményként működni. A korrupcióellenes
ügyészség (DNA) 2016 októberében indított vizsgálatot Tamási
Zsolt iskolaigazgató és Ştefan Someşan volt főtanfelügyelő
ellen az iskola 2014-es létrehozásakor elkövetett állítólagos tör-
vénytelenségek miatt. A per vádiratát a bíróság ez év márciusá-
ban visszaküldte kiegészítésre a vádhatóságnak, de az iskola
ellen indított perek az intézmény megszűnéséhez vezettek.

A magyar kormány 2017 szeptemberében bejelentette: a tan-
intézet jogi státusának megszűnte miatt vétót emel Románia
OECD-csatlakozása ellen, majd később, amikor Liviu Dragnea,
a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke biztosította
Orbán Viktor miniszterelnököt az iskola újraalapításáról, Ma-
gyarország visszavonta ezt a vétót.

Az iskola újraalapításáról 2018 februárjában törvényt foga-
dott el a parlament, ezt azonban az alkotmánybíróság egy hó-
nappal később alkotmányellenesnek minősítette. Az iskola
végül az oktatási tárca 2018. augusztus 9-én elfogadott rendelete
alapján nyithatta meg ismét kapuját immár II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Líceum néven. (MTI)

Alkotmányossági kifogást emeltek a katolikus líceum 
újraalapítását lehetővé tevő kormányrendelet ellen

– Harcba indulunk, ez mindannyi-
unk harca. Ugyanis a felmérések
azt mutatják, most van alkalom
nyerni – mondta egyebek mellett
Soós Zoltán polgármesterjelölt
szerdán délután a Magyar Nyugdí-
jasok Klubja és az Erdélyi Magyar
Baloldal közös rendezvényén.

Szerdán délután igencsak szűknek bi-
zonyult a megyei RMDSZ gyűlésterme.
A rendezvény meghívottja Soós Zoltán
polgármesterjelölt volt, aki elmondta,
hogy a Maros megyei múzeum élén el-
töltött idő és az ott szerzett tapasztalat
nélkül nem vállalná a város igazgatását.
Rossz hangulatú város

Így nevezte Marosvásárhelyt a jelölt,
mert minden, a város lakóinak javát szol-
gáló terv elakadt a városházán. A küzdel-
met folytatni kell – mondta –, nem
mindig a pénz dönt el mindent, az em-
bereknek érezniük kell, hogy a város
odafigyel a polgáraira. Kijelentette: mára
már a románok is igénylik a változást,
folytatni kell, amit Bernády elkezdett,
hatékonyan kell használni a város pén-
zét, meg kell fékezni a korrupciót, ehhez
kérte a magyar nyugdíjasok segítségét. 

A felvezetőt követően a jelenlevők
kérdéseket intéztek a polgármesterjelölt-

höz. Minden hozzászólásból érződött a
remény és az aggodalom keveréke. Re-
mény, hogy visszaszerezhető Marosvá-
sárhely, és aggodalom, hogy mi lesz, ha
mégsem. Abban mindenki egyetértett,
hogy a következő helyhatósági választás
lesz talán az utolsó esély a város vissza-
szerzésére. 

A rendezvényen jelen volt Kerekes
Károly volt parlamenti képviselő, aki a
Nemzeti Liberális Párt jelöltjére hívta fel
a figyelmet, mivel magyar neve van, ez
pedig megzavarhatja a választópolgáro-
kat.

Kérdést fogalmaztak meg arról, hogy
egy- vagy kétfordulós lesz-e a polgár-
mester-választás, hogy mi lesz a Bethlen

Gábor-szoborral, miért halogatják a fel-
állítását, illetve a Sütő-szobor sorsáról.
A polgármester minapi „elszólásáról”
úgy vélekedtek, nem volt véletlen, „érzi,
hogy szorul a hurok a nyaka körül”, és a
nyilatkozat egyfajta menekülés.

Végül a jelölt arra figyelmeztetett,
hogy 2020 júniusában nem jár le a kam-
pány.

Olyan vélemény is elhangzott, hogy a
magyarok is hibásak a választási ered-
mények miatt, mert sokan nem mennek
el szavazni, abban viszont egyetértettek,
hogy „ilyen esély rég nem volt”.

Gál Éva meghívta a polgármesterje-
löltet a nyugdíjasklub pótszilveszterére
január 24-én 18 órától. 

Soós Zoltánnal találkoztak a magyar nyugdíjasok
Ilyen esély rég nem volt!

Sokat markolnak
(Folytatás az 1. oldalról)
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Mózes Edith

Fotó: Mózes Edith

Mandátumát kockára téve, úgynevezett kormány-
zati felelősségvállalással akarja bevezetni a kor-
mány a kétfordulós polgármester-választást –
jelentette be a csütörtöki kormányülés első percei-
ben Ludovic Orban miniszterelnök.

A kormányfő kifejtette: az általa vezetett PNL már két éve
kezdeményezte a parlamentben, hogy a települések vezetőit –
legitimitásuk növelése érdekében – az érvényes voksok több
mint 50 százalékával válasszák meg, de a (szociáldemokraták
körül szerveződő) parlamenti többség „szabálytalanul elfek-
tette” a törvénytervezetet egy régóta nem működő választójogi
különbizottságnál, hogy meggátolja a törvénymódosítás meg-
szavazását a nyári önkormányzati választások előtt.

Mivel a rendes parlamenti eljárást az immár ellenzékben
lévő szociáldemokraták megakasztották, a kormány úgy dön-
tött: felelősségvállalást jelent be a parlament előtt a kétfordu-
lós polgármester-választás bevezetése érdekében – jelentette
be a miniszterelnök.

Az ilyen módon előterjesztett törvénytervezeteket a parla-
ment nem vitatja meg: hatályba lépésüket csak úgy akadályoz-
hatja meg, ha megbuktatja a kormányt.

A parlamenti mandátumok több mint 40 százalékával ren-
delkező PSD már jelezte: le fogja váltani az Orban-kabinetet
a kétfordulós polgármester-választást szintén ellenző
RMDSZ-szel összefogva, ha – a magyar érdekképviselettel
kötött októberi megállapodását megsértve – a kormány a par-
lamentet megkerülve próbálja módosítani a választási tör-
vényt. Az RMDSZ szerint 20 százalékkal csökkenhet a
magyar polgármesterek száma, ha kétfordulós lesz a választás.
Egy második forduló ugyanis lehetővé teszi, hogy a román
pártok összefogjanak az első körben élre került magyar jelöl-
tekkel szemben. A kormányfő csütörtöki bejelentésére az
RMDSZ közleményben erősítette meg: a magyar érdekképvi-

selet támogatni fogja a szociáldemokraták kormánybuktató in-
dítványát.

„Elmondtam a kormányfőnek, hogy a szabályokat nem szabad
módosítani játék közben, és azon leszünk, hogy ez ne történjen
meg, beleértve a bizalmatlansági indítvány megszavazását. Azt
mondta: ismeri álláspontunkat. Nincs harag, megnyitjuk az utat
a parlamenti választások előre hozása felé” – idézte Kelemen
Hunor RMDSZ-elnököt a Hotnews.ro hírportál.

A PNL és a párt jelöltjeként novemberben újraválasztott
Klaus Iohannis államfő nem titkolta, hogy az év végén esedé-
kes parlamenti választásokat is előre akarják hozni, hogy mi-
előbb „megszabadítsa” a parlamentet is a PSD-től. A
kormányzati felelősségvállalással valójában a kormány meg-
buktatását akarják kiprovokálni, hogy megnyissák az utat a
parlament feloszlatása előtt. Mivel a kormány bukása azt je-
lentené, hogy a felelősségvállalással előterjesztett törvényter-
vezet nem léphet hatályba, nem kizárt, hogy az ellenzéki
bizalmatlansági indítvány előterjesztése után, de még annak
megszavazása előtt az Orban-kormány azonnal hatályba lépő
sürgősségi rendeletet is elfogad a kétfordulós polgármester-
választás bevezetéséről. Román médiaértesülések szerint az
Orban-kabinet a választási törvény módosításáról szóló sür-
gősségi kormányrendelet tervezetét is kidolgozta, és láttamo-
zásra küldte az érintett szaktárcáknak.

A PNL mindkét politikai manővere – a kétfordulós polgár-
mester-választás bevezetése és a parlamenti választások előre
hozása is – a jelenleg népszerűségi hullámvölgyben lévő PSD
meggyengítését célozza.

Az egyfordulós polgármester-választás ugyanis a tisztség-
ben lévő elöljárók újraválasztásának kedvez, jelenleg pedig a
szociáldemokratáknak van a legtöbb polgármesterük. Az ön-
kormányzati vezetők száma és mozgósító ereje a parlamenti
választásoknál is döntő lehet. (MTI)



az önkormányzatoknak lehetőségük
nyílt arra, hogy egyénileg szervez-
zék meg az erre vonatkozó közbe-
szerzést. Nyárádszereda
önkormányzata fontosnak tartotta,
hogy éljen ezzel a lehetőséggel, ki-
vált a megyei tanács által kiírt köz-
beszerzési eljárásból, és egyénileg
megszervezte a procedúrát, így a
helyi termelőknek is lehetőséget

adtak arra, hogy részt vegyenek a
programban. Az elmúlt tanévben
már az andrásfalvi pékségben elő-
állított friss kiflit kapták a gyerekek. 

A nemrég lezárult közbeszerzés
eredményeképpen ettől a héttől a
tejet a Gabriella termékcsaládot elő-
állító andrásfalvi tejfeldolgozó
üzem, a kiflit pedig a nyárádgálfalvi
Tóth pékség biztosítja – tájékozta-
tott a városvezető. 

Érdeklődésünkre a polgármester
elmondta, eddig is kaptak a gyere-
kek tízórait, a tavalyi szerződést si-
került meghosszabbítani december
végéig, a vakáció kezdetéig, eköz-
ben pedig szeptemberben kiírták a
közbeszerzést, így januártól két
évre kötött keretszerződéssel bizto-
sítva lesz a friss tej és kifli a közel
hétszáz nyárádszeredai, valamint a
városhoz tartozó településeken ta-

nuló gyereknek. A városvezető hoz-
zátette, már csak az alma beszer-
zése van hátra, remélhetőleg kerül
erre Maros megyei termelő. Jelent-
kezett egy cég Bátosról, de sajnos
nem tudta teljesíteni a feltételeket. 
Naponta 8-9 ezer liter tejet 
gyűjtenek be a nyárádmenti 
gazdaságokból

Csizmadia György vállalkozó, az
andrásfalvi tejfeldolgozó üzem ala-
pítója és tulajdonosa éppen ottjár-
tunkkor készült a tej-kifli
programra vonatkozó szerződés
aláírására. Mint mondta, nemrég
beszereztek egy adagológépet,
amire szükség volt a tízórai előké-
szítéséhez, a pasztőröző, valamint a
többi szükséges berendezéssel már
rendelkezett a vállalat. A helyi isko-
lásoknak és óvodásoknak a nyárád-
menti tejet saját járművekkel
szállítják ki – tette hozzá a vállal-
kozó. 

Az andrásfalvi tejfeldolgozó csa-
ládi vállalkozásként indult, ám az
évek során kinőtte magát, a tulajdo-
nos, Csizmadia György és családja
folyamatosan fejleszti a vállalko-
zást, az évek alatt korszerűsítették a
termelési folyamatot, és egyre bő-
vült a Gabriella termékcsalád, ame-
lyet mára az ország legtöbb
nagyvárosában jól ismernek, keres-
nek és szeretnek a vásárlók. Nem-
rég egy nagyszabású befektetésnek
köszönhetően a régi üzem udvarán
felhúzott kétszintes épületbe költöz-
tették a termelést, ahol performáns,
számítógép-vezérlésű berendezések
segítik a munkafolyamatot. 

Gyuri bácsitól – ahogyan a kör-
nyéken emlegetik – megtudtuk,

napi nyolc-kilencezer liter tejet
gyűjtenek be a nyárádmenti gaz-
dáktól, ami téli idényben elég jónak
számít. A tejmennyiség alakulása
kapcsán a vállalkozó megjegyezte,
az a tapasztalat, hogy egyre keve-
sebb az állattartó gazda, az idősek
kiöregednek, a fiatalok pedig nem
látnak jövőt az állattartásban.
Ennek ellenére a tejmennyiség nem
csökken jelentősen, ugyanis akik
mégis erre adják a fejüket, nagyobb
állatállománnyal rendelkeznek. 

– Amikor kezdtem a vállalko-
zást, 450 termelőtől 5 ezer liter tejet
gyűjtöttünk be, most van 200 
termelő és 8-9 ezer liter tej – muta-
tott rá. 

Miután végigvezetett a korsze-
rűen felszerelt üzemen, megmutatta
az üzem közvetlen szomszédságá-
ban a nyáron megnyitott saját üzle-
tet, ahol termelői áron lehet
beszerezni a Gabriella tejterméke-
ket. Hétköznapokon 8–19, szomba-
ton pedig 8–16 óra között lehet
megvásárolni a házias, adalék-
anyag-mentes sajtot, túrót, tejfölt,
vajat, mozzarellát, valamint a füs-
tölt, különféle ízesítésű tekercsek
mellett telemeát, tehéntúrót, olvasz-
tott sajtot, szánát. Csizmadia
György érdeklődésünkre elmondta,
a nyári nyitás óta egyre nő a képvi-
seleti üzletük forgalma. Köztudott,
hogy nyáron a Nyárádszeredán át-
haladó, Szováta felé vezető úton
nagy a forgalom, főként hétvége-
ken. De akadnak olyanok is, akik
hetente egyszer kiautóznak Maros-
vásárhelyről, hogy termelői áron
beszerezzék az egy hétre való
finom tejtermékeket. 

Kasó Orsolya, a magyar válogatott kapusa (k) a budapesti vízilabda-Európa-bajnokság női
tornájának csoportkörében játszott Magyarország- Oroszország mérkőzésén a Duna Arénában
2020. január 15-én. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
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A magyar férfi-kézilabdaváloga-
tott 24-18-ra legyőzte Izlandot az
olimpiai kvalifikációs Európa-baj-
nokság csoportkörének harmadik,
utolsó fordulójában, szerdán Mal-
mőben, ezzel a középdöntőbe ju-
tott. A csoportkört két
győzelemmel és egy döntetlennel
elsőként záró magyar együttes a
maximális két pontot viszi magával
a középdöntő II. csoportjába,
amelynek mérkőzéseit mától szin-
tén Malmőben rendezik.

Az olimpiai és világbajnok
Dánia kiesett.

A továbbjutásukat már korábban
biztosító izlandiak a hatodik perc
végén szerezték első góljukat, a ma-
gyarok ekkor már 3-0-ra vezettek a
jó védekezésnek és Mikler Roland
bravúros védéseinek köszönhetően.
A remek kezdést nem követte ha-
sonlóan jó folytatás, a támadásban
elkövetett hibák miatt tíz percig
nem sikerült újabb gólt lőni, ezt ki-
használva az ellenfél Aron Palmars-
son vezérletével 6-0-s sorozattal
fordított.

Az északi szigetország csapata
lendületben maradt, és hatékony vé-
dekezésének, illetve gyors akció-

inak köszönhetően a szünetben is
három találattal vezetett, de két ki-
hagyott magyar büntető után volt
már öt is a különbség.

A második felvonás elején össze-
szedték minden erejüket a magya-
rok, és Bánhidi Bence góljaival
egyenlítettek, majd az 53. percben
Szita Zoltán találataival már 21-17
volt az állás. A folytatásban is elké-
pesztően összeszedetten, higgadtan
kézilabdázott a magyar csapat,
amely 8-1-es sorozattal zárta a
meccset, és minden várakozást fe-
lülmúlva a középdöntőbe jutott.

Az izlandiak legeredményesebb
játékosa Gudjon Valur Sigurdsson
volt négy góllal. A mezőny legjobb-

jának Mikler Rolandot választották,
aki 32 lövésből 14-et védett.

A két csapat 42. alkalommal ta-
lálkozott egymással: 15 izlandi
siker és három döntetlen után ez
volt a 24. magyar győzelem. A ma-
gyarok ezzel életben tartották remé-
nyüket az olimpiai kvóta
megszerzésére.

A csapat a középdöntőben ma a
világbajnoki ezüstérmes Norvégiá-
val, vasárnap Szlovéniával, kedden
a legutóbbi kontinenstornán ezüst-
érmes Svédországgal, szerdán
pedig Portugáliával találkozik. Az
első két helyezett az elődöntőbe jut,
a harmadik pedig az ötödik helyért
játszhat.

Középdöntős a magyar csapat a kézilabda-Eb-n

A házigazda magyar női vízi-
labda-válogatott biztosította ne-
gyeddöntőbe jutását a budapesti
Duna Arénában zajló Európa-baj-
nokság A csoportjából, miután a
harmadik fordulóban – százszázalé-
kos mérlegét megőrizve – 9-8-ra le-
győzte szerdán az orosz csapatot. A
magyar válogatott ma az ugyancsak
százszázalékos görögökkel találko-
zik, majd vasárnap a pont nélkül
álló szerbek ellen zárja a csoport-
kört. Az olimpiai kvalifikációs kon-
tinensviadalon egyetlen tokiói
indulási jog szerezhető meg. Az eu-
rópai csapatok közül ez csak a vb-
ezüstérmes spanyoloknak van meg.

Női vízilabda-Európa-bajnok-
ság, A-csoport, 3. forduló: Magyar-
ország – Oroszország 9-8 (4-3, 2-0,
2-3, 1-2)

Budapest, Duna Aréna, vezette:
Dervieux (francia), Wengenroth
(svájci).

Gólszerzők: Keszthelyi 4, Lei-
meter, Gyöngyössy, Vályi, Szilágyi,
Illés 1-1, illetve Gorbunova 3, Ka-
rimova 2, Tyimofejeva, Bersnyeva,
Szerzsantova.

Magyarország: Kasó – Vályi,
Keszthelyi, Gurisatti, Parkes, Máté,
Garda – cserék: Szilágyi, Illés, Lei-
meter, Gyöngyössy, Rybanska,
Gangl (kapus).

Eb-negyeddöntőben 
a női vízilabda-válogatott

Hétvégi sportműsor
KÉZILABDA. A női A osztályos bajnokság D csoportjának 11. fordu-

lójában, szombaton 12 órától, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi
CSM – Nagyváradi CSU.

KOSÁRLABDA. A női Nemzeti Liga középszakaszának 2. fordulójá-
ban, szombaton 17 órától, a ligeti sportcsarnokban: Marosvásárhelyi Si-
rius-Mureşul – Bukaresti Agronomia.

A férfi 1. liga 13. fordulójában, pénteken 18 órától a Petru Maior egye-
tem csarnokában: Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári U-BT II.

RÖPLABDA. A női A2 osztályos bajnokság Nyugati csoportjának 9.
fordulójában, szombaton: SCM U Craiova – Marosvásárhelyi CSM.

Helyi tejet és kiflit kapnak a gyerekek

(Folytatás az 1. oldalról)

Eredményjelző
Férfikézilabda-Eb,Ecsoport,3.(utolsó)forduló:Magyarország

–Izland24-18(9-12)
Malmö,vezette:Marin,Garcia(spanyolok).
Lövések/gólok:40/24,illetve43/18.
Gólokhétméteresből:3/1,illetve4/0.
Kiállítások:8,illetve8perc.
Magyarország:Mikler–Hornyák1,Máthé,Sipos,Bánhidi8,

Ligetvári1,Győri3,cserék:Szita4,Bóka4,BaloghZs.2,Rosta,
NagyB.1,szövetségikapitány:GulyásIstván.

Szita Zoltán (b) fontos gólokat szerzett a hajrában. Fotó: MKSZ



Komán János a Népújságban január 10-én
a marosugrai Paget család történetéről közölt
értékes adatokat. Tekintettel arra, hogy írásá-
ban egy korábbi tanulmányomra hivatkozik,
néhány pontosítással tartozom a Paget család
leszármazását illetően.

A szakirodalomban megrögzött tévedés,
hogy Paget Jánosné Wesselényi Polixéna ik-
reknek adott életet. A hivatkozott 2008-ban
jegyzett tanulmányomban én is átvettem Jé-
kely Zoltán Wesselényi Polixénáról 1981-ben
írt dolgozatának az ikerfiakra vonatkozó
megállapítását, de szintén Jékelytől vette át
Cs. Lingvay Éva is a téves adatot. Újabban
Bökös Borbála 2017-ben megjelent dolgoza-
tában is felbukkant ez a téves adat.

A kolozsvári unitárius egyházközség ke-
resztelési és temetési anyakönyve őrzi Walter
és Oliver születésének (keresztelésének) és
temetésének időpontját. A család elsőszü-
löttje, Walter 1840. január 4-én, valószínűleg
Kolozsvárott látta meg a napvilágot. Az anya-
könyv tanúsága szerint március 18-án tartotta
keresztvíz alá báró Wesselényi Ferenc és
Wesselényi Mária. 

Oliver, a második fiú 1841. szeptember 5-
én született, október 3-án báró Kemény Fe-
renc és Wesselényi Istvánné jelenlétében
vették fel a keresztségbe. Walter 1843. április
2-án, mindössze háromévesen hunyt el torok-
gyíkban, az aranyosgyéresi sírboltba helyez-
ték örök nyugalomra, így Oliver lett a család
fiú örököse. A Londoni University College-
ban bölcsészettudományi tanulmányokat
folytató Oliver 1861. október 29-én vette fe-
leségül másodunokatestvérét, Ellen Pagetet
(1842–1880). Házasságukból egy lánygyer-
mek, Ilona született 1862. október 18-án, Ko-

lozsvárott. November 9-én unitárius szertar-
tás szerint keresztelték, keresztszülei báró
Wesselényi József és gróf Bethlen Sándorné
Bánffy Jozefa voltak. Oliver 1863. október
19-én Bécsben agyérgörcsben váratlanul
meghalt, Kolozsvárott temették, özvegye ha-
zaköltözött Angliába. Második férje Alfred
Mellor (1842–?) volt. Paget Olivertől szüle-
tett lánya, Ilona is Angliában nevelkedett, há-
romszor kötött házasságot. 1884. április
22-én Claude Longueville MacKenzie fele-
sége lett. Férje 1890-ben meghalt. Második
házasságát 1890. március 1-jén kötötte Teleki
Lászlóval (1864–1949), kilenc év után elvál-
tak. 1901. szeptember 22-én harmadjára Wes-
selényi Miklóshoz (1869–1921) ment férjhez.
A három házasságból született gyermekei:
Olive Leonora MacKenzie (sz. 1885–?), Te-
leki Mihály (1896–1991), aki 1938. novem-
ber 15-től 1940. december 30-ig
földművelésügyi miniszter volt, és Wesselé-
nyi Erzsébet (1902–1976). Ilona 1913-ban az
aranyosgyéresi udvarházat eladta a Magyar
Földművelési Minisztériumnak. Ugyanebben
az évben adhatta el az Unió utcában levő ko-
lozsvári házat is. Ilona 1932. március 20-án
halt meg Kolozsváron. Kuriózumként je-
gyezzük meg, hogy (Paget) Wesselényi Ilona
Majális utca 12. szám alatti házában szállá-
solták el 1917-ben Károly trónörököst, a ké-
sőbbi román királyt.

A Paget-ág Erdélyben Oliverrel kihalt, de
a Pagetek szőkefalvi birtoka unokaöccse
révén a család tulajdonában maradt. John
testvére, Paget Edmund Arthur (1810–?) fia,
Oliver Algernon Paget volt, aki 1864. novem-
ber 19-én született Thorpe Satchville-ben;
1877-ben Erdélybe, a nagybátyjához költö-
zött, megtanult magyarul, és az 1882–1883.
tanévben a Kolozsvári Unitárius Kollégium-

ban jeles eredménnyel érettségizett. Kalan-
dos, regénybe illő életrajzi adatait Ruffy Péter
riportjaiból és a korabeli sajtóbeszámolókból
állíthatjuk össze. Ruffy Péter, a Brassói
Lapok kolozsvári munkatársa november 3–5.
között Radnóton, a Pagetek leszármazottaival
készült „feltűnést keltő riportsorozatot” adott
közre. Claude Oliver (Oliver Algernon fia) el-
beszélése alapján, valódi riporterhez méltóan
mutatta be az elszegényedett család életét.
Ruffynak kapóra jött, hogy a Pásztortűz szep-
temberi számában Gál István tollából megje-
lent Paget-tanulmányhoz szolgáltathat
szenzációszámba menő adatokat. Interjúala-
nya visszaemlékezései – Oliver Algernon
ekkor már több mint tíz éve halott volt – alap-
ján megrajzolható a nem mindennapi életpá-
lya. A bizarr adatokban bővelkedő helyszíni
beszámoló röviden így foglalható össze: a
Radnóton élő, angolul egy szót sem értő, dr.
Muthu Emil ügyvéd irodájában dolgozó nős,
kétgyermekes Claude Pagetet felkeresi a ri-
porter, és családjáról, származásáról kérdezi.
Claude előadása és a fennmaradt adatok alap-
ján összeáll „az angol királyi sarj” nem min-
dennapi élettörténete. Az Angliából Erdélybe
költözött és magyarul kiválóan beszélő fiatal-
ember érettségi után a budapesti egyetem mű-
szaki karára iratkozott, tanulmányait azonban
nem fejezte be, hazatért szőkefalvi birtokára,
és rövid ideig gazdálkodott. Különféle vállal-
kozásokba fogott, 1888. április 22-én megnő-
sült, feleségül vette lécfalvi Gyárfás Ferencz
(1836–1909) kúriai bíró Etelka nevű leányát.
Házasságukból két gyermek született, János
Balázs Arthur (1889–1915), aki Novora-
donszkban halt hősi halált 1915. január 20-án
és Brázovay Dezsőné Anna (Nancy) (1893–
1975). A házasság válással végződött, Gyár-
fás Etelka (1868–1930) másodszor Moldovan

Silviu ügyvédhez ment férjhez. Oliver eladta
birtokait és új házasságot kötött. Második fe-
lesége Székely Erzsébet (1882–1968), ebből
a házasságból öt gyermek született: Albert
Manners Ödön (1899–1953), Oliver Robert
(1901–1918), Otho Vilmos (1903–1904),
Otto Claude [Kolos Otto] (1904–1982) és
Bonta Sándorné Erzsébet Feregineta (1915–
2007). Oliver sok mindennel foglalkozott,
szénégetéstől vasútépítésig mindent megpró-
bált, de végül koldusbotra jutott, 1927-ben
Marosugrán halt meg, ott is temették el, sírja
ma már ismeretlen. Idősebbik fia, Albert
Manners Ödön Rákoscsabán telepedett le,
1921-ben Zsinka Máriával (1878–1853) kö-
tött házasságot. Claude a második világhá-
ború után Zalába költözött családját követte
Magyarországra. Oltárcon volt a Búzakalász
Termelőszövetkezet párttitkára, majd ugyan-
ott iskolaigazgató. Pályáját Ruffy továbbra is
nyomon követte, 1941-ben az Újság hasáb-
jain még arról adott hírt, hogy „Koldus-
szegényen él Erdélyben egy angol királyi
sarj”, de már 1962-ben a sikeres oltárci isko-
laigazgatót és párttitkárt méltatta és mutatta
be a Magyar Nemzetben. (A Radnóton ké-
szült interjúban Ruffy még azt írta, hogy Cla-
ude egy szót sem tud angolul, ehhez képest
az oltárci háromórás beszélgetésből az derült
ki, hogy Kolozs – vagy Kolos, mind a két né-
valakot használta Claude – „angolul tökéle-
tesen beszélő férfi”, de álmodni mindig
magyarul álmodik.) Mind a Kolozs, mind az
Albert Manners Ödön leszármazottai ma Ma-
gyarországon élnek. 

A Pagetek családfáját (is) ismertető könyv
bibliográfiai adatai: William George Dimock
Fletcher: Leicestershire Pedigrees and Royal
Descents, 1887, Clarke and Hodgson. (A
Paget családfa a 15–18. oldalakon)

Kovács Sándor
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Néhány megjegyzés Komán János Egy marosugrai nő 
V. György angol király udvarában című cikkéhez

Többek között kiállítások, konferen-
ciák, kötetek és a www.eotvos100.hu
honlap idézték fel a most záruló cen-
tenáriumi Eötvös Loránd-emlékév
során az 1919-ben elhunyt termé-
szettudós munkásságát.

Az emlékév központi vonulatát az MTA
Könyvtár és Információs Központ (MTA
KIK) centenáriumi projektje jelentette, a
Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs
Hivatal finanszírozásával – idézte fel az MTI-
hez hétfőn eljuttatott közleményében az MTA
KIK.

Mint a kommüniké emlékeztet, a 2019-es
esztendő során 129 különféle Eötvös 100 ese-
ményre került sor; ezek megvalósulása rész-
ben az Eötvös 100 projektnek, részben a
Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma (Emmi) és az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium által
támogatott további szervezeteknek köszön-
hető.

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága
által felállított és az MTA KIK által működ-
tetett Eötvös 100 Koordinációs Testület a kü-
lönféle kezdeményezéseket igyekezett
összehangolni. Az egyik fókuszpontot az áp-
rilis 8-i Eötvös Loránd-emléknap képezte
emlékérme- és bélyegkibocsátással, koszorú-
zással, hálaadó misével, a másikat pedig a
Tudomány Világfórumához és a magyar tu-

domány ünnepéhez egyaránt kötődő prog-
ramsor: nemzetközi összegzés, Kárpát-me-
dencei diákvetélkedő döntője,
könyvbemutatók és kiállítás – számoltak be
a szervezők.

Az Eötvös 100 projekt kiállítást vitt olyan

nagy nemzetközi kongresszusokra, mint az
EGU (European Geoscience Union) bécsi, az
EAGE (European Association of Geoscien-
tists and Engineers) londoni, az IUGG (Inter-
national Union of Geodesy and Geophysics)
montreali konferenciája, de jelen volt Eötvös
alakja az AGU (American Geophysical
Union) San Franciscó-i konferenciáján is.

Az Európai Földmérők Tanácsa (CLGE)
döntése alapján 2019-ben az Év Európai
Földmérője címet Eötvös Lorándnak ítélték.

Eötvös életműve központi témája volt
több, Magyarországon tartott nemzetközi
rendezvénynek, de elhangzott Eötvös 100
előadás Mexikóban, Kanadában és Németor-
szágban is, Heidelbergben pedig megkoszo-
rúzták emléktábláját.

A dél-tiroli Dobbiacóban (Toblach), ahol
Eötvös Loránd négy évtizeden keresztül
rendszeres hegymászóvendég volt, a magyar
tudós térhatású fényképeiből a nyári turista-
szezonban nyitva tartó kiállítást rendeztek és
Eötvös-emléktáblát is elhelyeztek.

A Morva menti Gbelyben szlovák–ma-
gyar–román–horvát tudományos konferencia
összegezte Eötvös geofizikai örökségét, a
Selmecbánya fölötti Eötvös-út kezdetét pedig
szintén Eötvös-emléktábla avatásával jelölték
meg. Előadóüléseket, előadásokat tartottak
Temesváron, Kolozsváron és Újvidéken;
Léván a helyi magyar református gimnázium

szervezett emlékezetes Eötvös-napot. Fontos
emlékévi események voltak az eötvösi
életmű magyarországi állomásain: Celldö-
mölkön (vetélkedő, műszerbemutató) és Ba-
latonfüreden (emléktábla-elhelyezés és
emlékfaültetés a Nobel-díjasok sétányán), de
Debrecen, Gyöngyös, Kaposvár, Miskolc,
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Ráckeve, Sop-
ron, Székesfehérvár, Tihany, Szolnok, Szom-
bathely, Veszprém, Zalaegerszeg is helyszíne
volt legalább egy Eötvös 100 rendezvénynek.

Az események mintegy fele azonban Bu-
dapesten zajlott: a Tudományos Világfórum
zárónapján például az MTA székházában az
Eötvös Loránd jubileumi emlékverseny dön-
tőjébe jutott 14 csapat versengett a díjakért.

Az emlékév projekt résztámogatásával két
reprezentatív könyv jelent meg magyar és
angol nyelven: az Eötvös Loránd-emlékalbum
a laikus olvasónak, Az Eötvös-kísérlet törté-
nelmi háttérben inkább szakembereknek szól.

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltárban
2020 májusáig tekinthető meg az Eötvös éle-
téről és munkájáról szóló, A pontosság bűvö-
letében című emlékkiállítás.

Eötvös Lorándról 2019-ben számos tanul-
mány látott napvilágot. A www.eotvos100.hu
weboldal archívumából ezek többsége köz-
vetlenül elérhető, ugyanúgy, mint az elhang-
zott előadások videófelvételei és illusztrációs
anyagai és Eötvös Loránd összes publikáci-
ója elolvasható.

Mint az MTA KIK közölte, 2020-ban még
várható egy egész alakos Eötvös Loránd-szo-
bor felállítása a budapesti Hegyvidéken, az
Emmi támogatásával. (MTI)

Eötvös 100
Lezárult a centenáriumi Eötvös Loránd-emlékév

Eötvös Loránd (Székely Aladár felvétele, 1912) 
Forrás: Wikipédia



Itt szarvas járt. Kis unokám,
menjünk utána friss nyomán.

Figyeld csak, milyen tiszta nyom:
puha földön járt, nem havon.

Erdei út csodája a hó nélküli januárban.
Szegődjünk mi is ÁprilyLajos nyomába be-
cserkészni az új esztendő első szarvasát!

Itt mint szétnyílt kagyló, olyan.
Itt repedt szív formája van.

A lépte mindenütt nyugodt,
nem űzte senki, nem futott.

Nézd, itt megállt, mohot kapart,
itt meg kőris-kéregbe mart.

Szép halkan rakd a lábadat,
ne roppants száraz ágakat.

Most fényességbe tér utunk,
zúzmarás tisztáshoz jutunk.

Odanézz: ott áll a csodás – 
s körül ragyogás, ragyogás…

S hogy ez csupán egy ág-szarvasagancs-
bozót, sose bánd, kedves Olvasóm. A felra-
gyogó nap kis kék foltot pöttyentett a párálló
avar fölé, a magányos, lombjavesztett tölgy
ágai közé. S az erdő hideg lehelete fény felé
kóvályogtában az ágbozót szűrte fényben
nyalábonként töri meg az éltető nap tékozlott
sugarait.

Korán jön még az alkonyat így január de-
rekán, de a csillagok szikár csillogására jobb
várni még úgy kilencig, mikor is felragyog
teljes pompájában a Tejút. Csak néhány
bolygó bolyong most a messzi napok rajzolta
égi vásznon.

A Merkúr a Naphoz közel nem látható
még, majd egy hét múlva kezd felpislákolni
a Nap leáldozta után nyugaton. A Vénusz is
csak a Nap nyugovása után fénylik fel ma-
gasan a DNy-i égen: ha kihűlt a lég, s zúz-
maraköntösét ráterítette a tájra, ragyogó
fehéren integet felénk a Cethalból. A Mars
előretartó mozgást végez; kora hajnalban
kel, a DK-i égen akadhatunk reá. A Jupiter a
Nap előtt kél, a hajnali égen nehezen látható.
A Szaturnusz 13-án volt együttállásban a
Nappal, így az ő fényét is elhomályosítja

még Helios lángja. Az Uránusz az éj-
szaka első felében a Kosban bolyong.
A Neptunusz a Vízöntővel nyugszik
késő este.

Vízöntő után, farsang kezdetén a
báli mulatságok egymás sarkába lép-
nek. Elő-előkerülnek olyan pikáns
farsangi játékok, melyeket egykor
csak a szöveget is értő idősebbek ját-
szottak, de ma már többnyire csak
gyerekjátékként ismertek. Nem is
olyan ártatlan szövegecske ez utóbbi
sem.

Csicseri borsó, bab, lencse,
fekete szemű menyecske,
ne menj haza ma este,
megbök téged a kecske.

Ebben a mondókában a hüvelyesek
neve latin eredetű – cicer, faba, lens
–, s jeles történelmi személyiségek és
családok névadói voltak. Cicero, a
Fabiusok, Lentulusok ismert római
nevek voltak. Január 20-ának egyik
szentje, Fábián is a babról kapta a nevét. Fa-
bianus vértanú pápa volt (†250-ben) élete
során a keresztény vértanúk sírjait gondozta,
s a katakombák körüli szolgálatával tűnt ki.
A hüvelyesek száraz szemtermése jellegze-
tesen téli eledel, s a velük kapcsolatos hie-
delmek is a téliek: jóslás, bőségvarázslás,
rontás elhárítása kötődik hozzájuk.

Nézzünk szét kissé január második dekád-
jának végén a kalendáriumban!

Éppen 130 éve, 1890. január 20-án a Ma-
gyar Tudományos Akadémián EötvösLo-
ránd bemutatta, hogy torziós ingájával
megmérhetők a nehézségi erő változásai.
Méréseinek jelentősége addig elérhetetlen-
nek vélt pontosságában volt: az inga azt is
kimutatta, ha egy hajó elhaladt az Akadémia
épülete előtt a Dunán. A tudományos ered-
mények sorában ritkaság, ha egy mérés több
mint egy évszázad távlatából nézve is jelen-
tős eseménynek bizonyul. A Magyar Turista
Egyesület elnöke munkahelyére, az egye-
temre lóháton járt be. Ő szervezte az első
tantárgyversenyeket Magyarországon. A
Magyar Kárpát Egyesület is elnökévé vá-
lasztotta. Utazásait, expedícióit fényképeken
örökítette meg. Népszerűsítette is a termé-
szetjárást, de nyári hegymászásai közben is
figyelemmel kísérte a kutatómunkát. Méltán
viseli nevét a mai Magyarország legnagyobb
egyeteme.

1842. január 20-án született Konkoly-
ThegeMiklós csillagász. Rendkívül sokol-
dalú ember volt. Az elsők között készített
üstökösszínképet – amivel vizsgálni lehet
annak anyagi összetételét –, többek között
a Halley-üstökösről is. Szerkesztett szín-
képelemző készülékeket, villám- és mete-
orspektroszkópot, protuberancia- (nap-
kitörés-) észlelő műszert. 1890-ben kine-
vezték a Meteorológiai és Földmágneses-
ségi Magyar Királyi Központi Intézet
igazgatójává. Ő szervezte meg az előre-
jelző szolgálatot, és az ő idejében adták ki
az első térképes időjárás-jelentéseket. Ki-
váló fényképész is volt. Zenét is komponált
– például nyitányt JókaiMórMilton című
drámájához –, s egyik alapítója volt a Ma-
gyar Filharmóniai Társaságnak. Emlékét
egy kisbolygó és az MTA Csillagvizsgálója
is nevében őrzi.

1808-ban született VajdaPéter termé-
szettudós akadémikus. 1834-ben Lipcsében
adta közre az első magyar nyelvű tudomá-
nyos ismeretterjesztő folyóiratot, a Gara-
sos Tárat, négy évvel később pedig a
Természet című folyóiratot indította útjára,
már Pesten. Ő volt a Magyar Királyi Ter-
mészettudományi Társulat első titkára.
Magyarra fordította Cuvier állattanát, de
nyomtatásban csak annak első része jelent
meg. Szépirodalmi munkássága is jelentős.
1835-től Pesten, 1843-tól Szarvason volt
tanár.

Január 21-én, 1823-ban szüle-
tett MadáchImre. Az ember tra-
gédiája szerzője írói pályáját
versekkel kezdte, de későbbi köl-
teményei csak halála után jelentek
meg.

Csillagokra néz a gyermek:
„Adj közűlök jó anyám! –
Mond – hadd játszom vélek én is
Oly szépen néznek le rám.”

„Gyermek! messze ég a csillag,
Emberkéz nem éri fel
Ott a szellemek hazája
Mély titokban ünnepel.”

És a gyermek fájdalommal
Anyjának karára dűl:
„Mért is oly szép a csillag, ha
Ég elérhetetlenűl.”

Föltekint könnyes szemekkel,
És a csillag ím leszáll,
Bájsugáru halvány arca
A gyermek könnyében áll.

Így kezdi a Csillagok című versét. Termé-
szeti ihletettsége s a Tragédiát előlegező mo-
tívumai miatt e verse is máig olvasott.

Néz az ifjú lángszemekkel,
Vágyva szívet, vágyva hont,
És e két vezércsillaggal
Hévvel a csatába ront.

Ah, de látja, lány szerelme
Mint a csillag oly hideg,
S szolgabűnnel lelkeikben
Születnek az emberek.

Gyermekálma jő eszébe
Hű anyáért néz körűl.
Édes anyja már csak a föld,
Felzokog s ölébe dűl.

És leszáll a csillag újra,
Sírja ormán ott viraszt.
Óh való-e most, vagy újra
Egy könyű rajzolja azt?

Az ókorban január 21-től február 18-ig a
Vízöntő csillagkép adott otthont a Napnak.
A vízöntő hava, vízöntő jegy elnevezés ma
is ilyen értelemben használatos.

A csillagászok számára nem csupán vi-
szonyítási helyül szolgáltak az állatövi csil-
lagképek. (…) Az állatövi csillagképek
szimbolikája a csillaghitben fogant, de
számtalan naptári vonatkozása is van – írja
JankovicsMarcell Jelkép-kalendáriumá-
ban. – A Vízöntő mitológiai rangját még
abban az időben nyerte, amikor a Közel-
Kelet földművelői az időszámítás alapjait
megvetették. Ekkor, 5–6000 évvel ezelőtt, a
téli napforduló csillagképe három zodiákus-
béli társával, a Bikával, Oroszlánnal és a
Skorpióval együtt a naptári sarokpontok ura
volt. Ennek emlékét őrzi a bibliai látomások-
ban szereplő négy apokaliptikus fenevad és
a négy evangélista jelképe, melyek közül az
emberarcú lény (angyal) testesíti meg a 
Vízöntőt.

A kézirat szerint vízöntő kezdetekor, ja-
nuár 22-én, Vince napján fejezte be Kölcsey
Ferenc 1823-ban a Himnusz megírását.
Erre az eseményre emlékezve 1989 óta ja-
nuár 22-én ünnepeljük a magyar kultúra
napját. Ezen a napon tüntetik ki a nemzet
napszámosait – a pedagógusokat – is a
csonka hazában 1993 óta.

Erre emlékeztetve, maradok kiváló tiszte-
lettel.
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Kiss Székely Zoltán

A természet kalendáriuma (CCCXCIII.)

Ott áll a csodás – s körül ragyogás, ragyogás…

Most fényességbe tér utunk, zúzmarás tisztáshoz jutunk



Kászim Szulejmáni iráni tábornok
megölése Irakban, aminek következ-
tében az Egyesült Államok által veze-
tett nemzetközi koalíció fel-
függesztette műveleteit az ország-
ban, valamint az iraki parlament dön-
tése, hogy vonják ki a külföldi
csapatokat az országból, lehetőséget
adhat az Iszlám Állam dzsihadista
szervezetnek arra, hogy újult erővel
térjen vissza – vélik amerikai szakér-
tők.

Szulejmáni megölésének fő politikai kö-
vetkezménye az iraki parlamentnek az a dön-
tése, amely a külföldi csapatok távozására
szólított fel. Bagdad szerint „megsértették az
ország szuverenitását” azzal, hogy Szulejmá-
nit az iraki síita milíciavezérrel együtt iraki
földön ölték meg. Az iraki kormány jelenleg
párbeszédre törekszik Washingtonnal a kül-
földi csapatok távozása érdekében, bár az
Egyesült Államok ezt eddig elutasította.

„Amennyiben az amerikai és koalíciós
erők idő előtt távoznának (Irakból), úgy fenn-
áll a veszélye az Iszlám Állam visszatérésé-
nek” – vélekedett az EFE spanyol
hírügynökségnek adott nyilatkozatában Tho-
mas S. Warrick, az Atlantic Council washing-
toni agytröszt szakértője.

Ez azért is lenne lehetséges, mert az ira-
kiak nem rendelkeznek olyan felderítő erők-
kel vagy terrorizmusellenes módszerekkel,
mint az amerikai erők” – tette hozzá Warrick,
aki 2019 júniusáig az amerikai belbiztonsági
minisztérium terrorizmusellenes politikáért
felelős helyettes államtitkára volt.

Az amerikai erők röviddel Szulejmáni
megölését követően azért függesztették fel a
dzsihadisták elleni műveleteiket, hogy azok-

nak a támaszpontoknak a védelmére összpon-
tosítanak, ahol ezek az amerikai erők állomá-
soznak.

Az iráni rakétatámadásokon kívül ugyanis
a támaszpontok csaknem naponta kerülnek az
Irán-párti iraki milíciák célkeresztjébe is.

„Bár hivatalosan az Iszlám Államot le-
győzték, a valóság az, hogy olyan földalatti
szervezetté alakult, amely jól felkészült az új-
raszerveződésre” – mondta Mollie Saltskog,

a biztonságpolitikával foglalkozó Soufan
Group nevű, New York-i székhelyű intézet
hírszerzési elemzője.

„Ha a (koalíciós) műveleteket továbbra is
felfüggesztik, az még több teret biztosít az
Iszlám Államnak ahhoz, hogy levegőhöz jus-
son, és újrarendezhesse erőit” – tette hozzá.

Szulejmáni, az iráni Forradalmi Gárda
Kudsz nevű különleges egységének parancs-
noka és Abu Mahdi al-Muhandisz, az iráni tá-
mogatású iraki milíciák ernyőszervezetének,
a Népi Mozgósítási Erőknek (al-Hasd as-
Saabi) a helyettes vezetője január elején vesz-
tette életét amerikai légi csapásokban Bagdad
közelében.

Irán megtorlásul rakétákat lőtt ki a múlt
szerdán az iraki kurdisztáni Erbílben talál-
ható, valamint a nyugat-iraki el-Anbár kor-
mányzóságbeli Ain al-Aszad légi
támaszpontra, ahol az amerikai vezetésű
nemzetközi koalíció katonái teljesítenek szol-
gálatot.

Szulejmánit Donald Trump amerikai
elnök utasítására ölték meg az iraki főváros
közelében dróncsapással. Célzott megölése
bírálatok özönét váltotta ki helyben, vala-
mint olyan politikai és katonai következmé-
nyei voltak, amelyek elemzők szerint
hatással lehetnek a dzsihadisták elleni
harcra. (MTI)

Áll a város egyik központi
terén egy kisember nagy
szobra. Vagy fordítva lenne
igaz? Tény, hogy sokunkat
bosszant jelenléte, de a városi
önkormányzat kompromisz-
szumos döntése nyomán ke-
rült ki a köztérbe a sokakban
még mindig rossz emléket éb-
resztő polgármester bronz-
mása. (Ez afféle visszavágás
volt egy nyomást gyakorló
csoport részéről, amelynek
roppant fájt, hogy Bernády
György egyáltalán szobrot
kaphatott Marosvásárhe-
lyen.) 
Az időközben megjelent
román nyelvű Dandea-apolo-
giák erről a perről alig vagy
egyáltalán nem emlékeznek
meg. Illendőnek tartottuk
tehát a történeti igazság ked-
véért, hogy a kolozsvári Keleti
Újság 1938. október 9-i (226.
számából) teljes egészében
áthozzuk az alábbi tudósítást.
Kordokumentum a javából. 

S.M.
EmilDandeaavádlottakpadján
Három és fél millió lejt kérnek

számon a volt marosvásárhelyi
polgármestertől és két vezető mun-
katársától. Csak az utazási szám-
lája 481.000 lej volt és saját autóját
is a város költségén látta el olajjal
és benzinnel

(Marosvásárhely, október 7.)
Napokkal ezelőtt jelentettük, hogy
a marosvásárhelyi tövényszék vizs-
gálóbírója vádhatározatot adott ki
dr. Emil Dandea volt városi időközi
bizottsági elnök, Dumitru Ursică
volt városi főszámvevő és dr. Si-
mion Pântea volt városi vezértitkár
hónapokkal ezelőtt megindult bűn-
ügyében. Hosszú idő kellett hozzá,

hogy ez a „történelmi jelentőségű”
okmány megszülessék. Hiszen na-
gyon jól tudjuk, évek hosszú során
át dr. Emil Dandea mindenható dik-
tátora volt Marosvásárhelynek.
Korlátlan hatalmát arra használta
fel, hogy a marosvásárhelyi város-
házán és a városi üzemekből elbo-
csátotta az összes magyar
tisztviselőt és alkalmazottat, a város
magyar iskoláinak és közművelő-
dési alakulatainak a törvény elő-
írása ellenére sem adott semmilyen
támogatást. Dandea a magasabb fó-
rumok előtt aztán mindig hazafias
érdemeire hivatkozott. Dandea mű-
ködését nemcsak a város magyar,
de román lakossága is gyanakvással
figyelte, s a közhangulatnak adott
kifejezést dr. Aurel Baciu ügyvéd-
kamarai elnök, amikor a Drumul
Drept című helyi lapban éles kriti-
kával illette a Dandea-rezsim gaz-
dálkodását. Dandea sajtóperrel
válaszolt, de az esküdtszék emléke-
zetes ítéletével jogerősen felmen-
tette dr. Aurel Baciut. 
Megindul a vizsgálat

Az 1937 őszén lezajlott parla-
menti választások eredménye után
a liberális kormány távozott, és vele
együtt vonult ki a városházáról
Dandea interimár elnök is. Az új vá-
rosi tanácsnak első dolga volt Dan-
dea ügyvitelét behatóan
felülvizsgálni. S ez a felülvizsgálat
indította el azt a folyamatot, amely
most jelentős állomásához érkezett
a vizsgálóbíró vádemelési végzésé-
vel. S ezzel a vádirattal Dandea dr.
egészen új megvilágításba került. S
ez a megvilágítás végre nem olyan
elhanyagolható tényezők felől jött,
mint aminők a múltban a lapok sú-
lyos bírálatai és az ellenzéki politi-
kusok kirohanásai voltak. Ezúttal a
bíróság tények és adatok komoly,
felelős mérlegelése alapján rajzolja

meg Dandea másik arcát. Mindad-
dig, amíg a Dandea-ügy a vizsgálati
stádiumban volt, nem foglalkozhat-
tunk részletesebben az ellene felho-
zott vádakkal, s csak azt jelezhettük,
hogy a városháza ügyvitelében ta-
pasztalt mulasztások és visszaélések
miatt több mint 39 millió lej az az
összeg, amelynek hováfordításáról
Dandeának és a vele együtt vád alá
helyezett két városi főtisztviselőnek
számot kell adnia. Most azonban a
Dandea-rezsim ügyvitele jellegze-
tes tisztasággal bontakozván ki a
vád megalapozásában, módunk van
ennek a kérdésnek részletesebb is-
mertetésére.
A tizenhárom éves Dandea-ügy

Előre kell bocsátanunk, hogy a
Dandea-ügy tulajdonképpen nem is
most indult meg az ügyészségre el-
juttatott feljelentéssel. Kerek tizen-
három esztendeje poshad a
Dandea-ügy, de csak most juthatott
el az érdemleges kitisztázás küszö-
béig. Tomescu belügyi vezérfel-
ügyelő már 1925-ben vizsgálatot
folytatott a marosvásárhelyi város-
házán, amelynek feje akkor is Dan-
dea volt. A vizsgálat eredménye
néhány szabálytalanság megállapí-

tása volt. Másodszor dr. Adrian Po-
pescu polgármestersége idején,
1927-ben vizsgálták meg Dandea
ügyvitelét. Harmadszor Roşca bel-
ügyi vezérfelügyelő 1937. október
27-én folytatott vizsgálatot, és sza-
bálytalanságokat állapított meg na-
pidíjak és útiszámlák kiutalása és
felvétele körül. Mindezek a vizsgá-
latok „észrevehetően” semmiféle
hatással sem voltak Dandea pozíci-
ójára. A liberális kormány távozása
után, 1938 januárjában dr. Iustin
Nestor városi tiszti főügyész az új
polgármester, illetőleg időközi bi-
zottsági elnök utasítására felülvizs-
gálta azokat a kapcsolatokat,
amelyeket a város tartott fenn Dan-
dea egyik alkotásával, a Solidarita-
tea Szövetkezettel. Ezt a jelentést a
városháza a törvényszék ügyészsé-
gének küldötte meg. Ezután meg
Avram belügyi vezérfelügyelő tar-
tott több vizsgálatot a marosvásár-
helyi városházán. Jelentéseit
egyenesen a belügyminisztérium
elé terjesztette. 1938. szeptember
27-én aztán a vizsgálóbíró elkészült
a vádirattal, amely Dandeát és a két
másik városi főtisztviselőt súlyos
visszaélésekkel vádolja.
A vádirat

A vizsgálóbíró 42/938. sz. hatá-
rozata majdnem 50 gépírásos oldal-
ban taglalja a felhozott vádakat. Az
ügy kulisszatitkainak alaposabb is-
merői előre tudták, hogy a vádpon-
tok egy része össze fog omlani,
viszont néhány ponton épp elég
alapja lesz a vizsgálóbírónak a vád-
indítvány alátámasztására. Az a né-
hány pont, ahol az adatok és
bizonyítékok megvannak, elégsége-
sek ahhoz, hogy Dandea dr. ellen a
bűnvádi eljárás megindítható le-
gyen. A vádirat szerint 1.205.320
lejre rúg az az összeg, amelyet Dan-
dea dr. a villany- és útdíjakból be-
folyó összegek jutalékaiból részben
megtartott magának, részben szét-
osztott bizalmasai között. – Dandea

rengeteget utazott a fővárosba. Eze-
ket az útjait természetesen a város
fizette. Ilyen címen 484.610 lejt vett
fel, de nem tudja igazolni a kiuta-
lások hivatalos jellegét. Magánau-
tójának üzemben tartására Dandea
a város számlájára vásárolta a ben-
zint és az olajat. Ezen a címen a
vádirat 78.099 lej kárt állapít meg
a város terhére. Vádat emelt a vizs-
gálóbíró azért is, mert dr. Dandea
külföldi tanulmányútra ment, s
ennek költségeire 30.000 lejt vett
fel a város pénztárából. Ilyen téte-
lek szerepelnek a vádiratban, amely
három és fél millióban összegezi
azoknak a tételeknek summáját,
amelyekkel Dandea dr. és két
másik társa nem tud szabálysze-
rűen elszámolni.
Hivatalos hatalommal 
való visszaélés!

A vádirat hivatalos hatalommal
való visszaélés, sikkasztás miatt
részben a büntető törvénykönyv vo-
natkozó szakaszai, részben pedig a
közvagyon védelméről szóló tör-
vény rendelkezései alapján helyezi
vád alá a városháza egykori teljha-
talmú urát és két másik városi fő-
tisztviselőt. A vizsgálóbíró
vádhatározata egyébként körülbelül
negyven tanút, részben régi, rész-
ben jelenleg is szolgálatot teljesítő
városi tisztviselőket és közéleti fér-
fiút vonultat fel.

Az természetesen egyelőre isme-
retlen, hogy a vádirat összeállítása
módosul-e az ügy közvetlen érde-
keltjeinek fellebbezése révén. Egy
azonban bizonyos, ha a Dandea-
ügy főtárgyalását a törvényszék ki-
tűzi, az egész város lakossága,
nemzetiségre való tekintet nélkül,
óriási érdeklődéssel fordul a bírói
emelvény felé, amely előtt az el-
hangzott vádak vajon a bizonyíté-
kok és esetleges ellenbizonyítékok
mérlegén megállnak vagy össze-
omlanak? 

[FintaZoltán]

Egy régi ügy: a Dandea-ügy
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Amerikai szakértők szerint az Iszlám Állam új erőre kaphat 
Szulejmáni megölését követően
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Amegjelöltsorokban,oszlopokbanszereplőhelyesmegfejtéseketjanuár30-iga
Népújságcímére (DózsaGyörgyu.9. szám)beküldők–kétszemély–egy-egy
könyvetnyerhetnek.Apályázatiszelvénytkérjükkivágniésaborítékraráragasz-
tani.(Egyborítékbancsakegypályázatiszelvényszerepelhet.)

Akétrejtvényazonosszámúmeghatározásaitkeverveközöljük.Amegjelölt
négyzetekbekerülőbetűketfolyamatosanösszeolvasvaMihailJurjevicsLermontov
oroszíróegyikművénekacímétkapjuk.Könnyítéskéntegybetűtelőrebeírtunk.

VÍZSZINTES: 1. Jogtalanul tart magánál – Nyolcszög. 7. Lemondó sóhaj – Patás állat.
8. El – Játékvezető. 9. Hüvelyes növény – Csendben letép! 11. Szemmel érzékel – Norvég,
svéd és gaboni gépkocsijelzés. 12. … tarda, túzok – Ki nem állhat. 14. Kínai hosszmérték
– Hazafele! 15. Noé „kikötője” – Filmbéli hajós család. 18. Dülöngél – Házastárs apja.
19. Nyes, hasogat – Kiadvány, iromány. 22. Technikai atmoszféra – Kutya. 23. Folyékony
vulkáni kőzet – Nagy méretű tarisznya. 25. A vanádium és a lantán vegyjele – Kissé telt!
27. Titkon figyel – Faház belseje! 28. Verdi egyik operája – Karol. 30. Olasz névelő –
Ásványi fűszer. 31. Vitorlásverseny – Egyféle időmérő.  
FÜGGŐLEGES: 1. Vágóeszköz – Marionett. 2. Meg lehet inni – Zenei jelrendszer.

3. Olt-partok! – Szibériai folyó. 4. Borókapálinka – Helyhatározó rag. 5. Tojásdad – Állam.
6. Unszol, rábeszél – Holt nyelv. 10. Szomorúság, bú – Vastartalmú ásvány. 13. Fátyol,
függöny – Lehetőség, esély. 16. Pénzt fordít valamire, anyagilag fenntart – Kedvelt virág.
17. Dilettáns, kontár – Szántóeszköz része. 20. Attila névváltozata – Ruhát átmos. 21. Allé
– Hangsor. 24. Páros szerv – Sóvárog, kíván. 26. Felsőfok jele – Állami illeték. 29. Osztrák
és portugál autójelzés – Skálahang.   

Koncz Erzsébet

A DECEMBERI ÉVFORDULóK (2.)
című pályázat nyertesei:

Feier Ilona, 
Szászrégen, Duzilor u .

Incze Victor, 
Dicsőszentmárton, Frumoasa u.

A pályázati rejtvény megfejtése:
ROTT; JóZAN; JÁNOSI; HOLLóSY; MATISSE; 

MIHALIK; KITONICH; BÉKY.
Kérjük a nyerteseket, 

vegyék fel a kapcsolatot Borbély ernővel 
a 0742-828-647-es telefonszámon.

Megfejtések 
a január 10-i számból:

Ikrek:
Fiesta

Skandi:
„Ne túl sok, de jó barátot, 
önzetlen és szép szerelmet,
s adjon hozzá békességet.”
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Szerkeszti: Kiss Éva 881.

U
VÍZSZINTES:1.Analitikusvegyész,150éveszületett(Pál).7.Oroszgondolkodó,

150 éve halt meg (Alekszandr Ivanovics). 9. Angol sörféle. 10. Maxierkély. 11.
Amerikaiscifiíró,100éveszületett(Isaac).16. Elek! 18. Ritenuto (röv.). 19. Hazárd
kártyajáték. 20. Albán város. 22. Agg. 24. Férfinév (febr. 27.). 25. F. Viète (matematikus)
latinos neve. 26. A láb része. 28. Európai nép. 30. Gyorsan párolog. 32. Lám. 34. Erdélyi
színész (Lehel). 36. A magasba. 37. Kiloliter (röv.). 38. Petőfi lengyel tábornoka. 40. No-
bilis. 42. Latium mai neve. 44. Fénymásoló eljárás. 46. Lengyel scifiíró (Stanislaw). 48.
Illatos virágú díszcserje. 49. Skálahang. 50. Létezik. 51. Mohamed istene. 53. … Taylor
(színésznő, beceneve). 54.Bencésszerzetes, tanár,költő,200éveszületett (Antal
Ignác).55.Olaszfilmrendező,100éveszületett(Federico).
FÜGGŐLEGES:1. Maró vegyi anyag. 2. A klór vegyjele. 3.Jogász,tanár,szakíró,

150éveszületett(Károly). 4. Igeképző. 5. Előtag: billió. 6. Ramazuri. 7. Számnév város.
8. Székely is. 11.Szobrász,150éveszületett(AbtSándor).12. Több mint elég. 13.
Szentkép. 14. Csodás. 15. Francia arany. 17. Francia író (Pierre). 20. … et sanguinem
(1741, Pozsony). 21. Angol férfinév (fonet.). 23. Létezik. 25. A személyeddel. 26. Jordá-
niai király v. 27.Költő,200évehaltmeg(HorváthÁdám). 29. A Fülöp-szk. fővárosa.
31. Talál. 33. Nagyváradi festő (Lajos). 35. … Savalas (Kojak). 37. Keserű orvosság. 38.
Nobel-díjasfizikus,50évehunytel(Max).39. E nap. 41. Ego (angol). 43. Becézett
Zoltán. 45. Lehel (vezér) más neve. 47. … West (színésznő). 51. Az arzén vegyjele. 52.
Hektoliter (röv.).

L.N.J.

JANUÁRI 
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KOBAK KöNYVESBOLT

Marosvásárhely,
Győzelem tér 

18. szám, 

www.bookyard.ro
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A rejtvény fősoraiban 
egy érdekes francia 
közmondás alakul ki.
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ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (6094-I)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0751-
551-466. (sz.-I)

SZÁRAZ TŰZIFA eladó. Tel. 0749-
707-713. (sz.-I)

MAGÁNSZEMÉLY vásárolna telket
vagy telket romos házzal Marosvá-
sárhely területén. Tel. 0743-878-114.
(5842-I)

ELADÓK új, eredeti férfi- és női
szőrmesapkák. Tel. 0265/222-841, 0747-
657-424. (5993)

ELADÓ sírhely a marosvásárhelyi ka-
tolikus temetőben. Tel. 0722-728-117,
0743-085-185. (6090-I)

ELADÓ új, olajos villanyradiátor (2400
W). Tel. 0752-842-072. (6104-I)

ELADÓK nagy mennyiségben kis
méretű, négyszögű széna- és
szalmabálák (3 és 5 lej bálája). Tel. 0729-
925-074. (6111)

ELADÓ engedélyezett garázs a régi
szerpentinnél (November 7.). Tel. 0722-
317-778. (6115)

ELADÓK: 10 darab STAS rakodó
méhkaptár, mézpergető, centrifugális
viaszolvasztó, STAS műlépprés (42x28
cm), 3 darab cserefa boroshordó (150
literes, 220 literes, 240 literes). Tel. 0747-
581-091, 0740-320-232. (6125)

ELADÓ jó állapotban levő fa gyerekágy
és egy nyomtató. Tel. 0741-656-635.
(6133)

LAKÁS

KIADÓ másfél szobás, jó állapotban levő,
bútorozatlan garzon a Kárpátok sétányon.
Tel. 0749-425-152. (5630)

ELADÓ központi fekvésű, 2 szoba-
összkomfortos ház (364 m2-es telek)
a Tündér (Zânelor) utcában. Tel.
0741-224-592. (6017-I)

KERESEK egy-két szobás, udvaros
házat megvételre vagy albérletbe. Tel.
0773-345-605, 0748-498-357. (6085)

LAKÓTÁRSAT keresek háromszo-
bás lakásba, a November 7. ne-
gyedbe. Tel. 0748-114-370. (mp.-I)

ELADÓ 2 szobás, (külön bejáratú),
II. osztályú szigetelt tömbházlakás a
Budai negyedben. Irányár: 39.000
euró, alkudható. Tel. 0755-309-832.
(6142-I)

SÜRGŐSEN vásárolok tömbházla-
kást vagy magánházat. Azonnali fize-
tési lehetőség. Tel. 0755-309-832.
(6142-I)

TÁRSKERESÉS

55 ÉVES FÉRFI megismerkedne egy
kellemes megjelenésű hölggyel. Tel.
0742-916-771. (6063)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

ANGOLNYELV-TANÍTÁST vállalok
kezdőknek és középhaladóknak. Tel.
0771-488-964. (6035-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatorna- és lefolyókészítést,
szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét
sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni,
hogy kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a
vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük született; Márton
Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az
epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

Köszönetnyilvánítások:
Nicolae köszöni IOANA asszonynak, hogy
segítségével visszatért hozzá a kedvese; Radu
Marosvásárhelyről köszöni, hogy kibékülhetett
feleségével.
IOANA javasasszony felold átkot, kötést, segít, hogy
visszatérjen a szeretett személy, segít az
epilepsziában, alkoholizmusban szenvedőknek,
sikeressé teszi a vállalkozásokat, szerencsét hoz a
házhoz, szerelmi talizmánokat és amuletteket készít.
Ha ön tarotkártyát vettetne, hívja a 0737-463-595-ös
telefonszámot.
(Fizetett hirdetés: 5997)

AMUREşINSOLVENCy SPRL,aMezőméhesközségiKen-
deffytanya,AdyEndreutca29.számalattiszékhelyű,csődbement
Internaţional Bujor Kft. cégfelszámolójaként,újabbnyilvánosár-
veréstszervezazadóscégvagyonátképezőalábbijavakértékesí-
tésére:

–ingatlanMezőméhesen1.000négyzetméterbeltelekkel,telek-
könyvszáma50032/Mezőméhes,kataszterszáma92/1,rajtatéglá-
bólépült,szuterénes,földszintesépület,melynekazalagsorában
egyhőközpont,aföldszintenüzlet,kétraktár,egyelosztókabin,két
folyosó,háromillemhely,egyhelyiségakapcsolótáblának,egyfém-
oszlopokra helyezett, fémlemezekkel burkolt födém és három
üzemanyagtöltőszivattyútalálható.Kikiáltásiár79.500lej.
Anyilvánosárveréstjanuár 31-én 13 órától afelszámolóMarosvá-

sárhely,G-ralAvramescuutca4.számalattiszékhelyéntartják,és
péntekenkéntazonosidőpontbanmegismétlik,ajavakértékesítéséig.
Anyilvánosárverésenrésztvehetnekmagán-és/vagyjogisze-

mélyek,akik/amelyekbeszerzikafeladatfüzetet,kifizetikakikiál-
tási ár10%-átkitevő részvételi garanciát és azárverésenvaló
részvételidíjatlegkésőbb24órávalazárverésmeghirdetettidő-
pontjaelőtt.ArészvételigaranciaátutalhatóazInternaţionalBujor
Kft.-nek(RO21906091)aBRDGSGRT.Maroskirendeltségénél
nyitottbankszámlájára:RO68BRDE0270SV31758772700.
Bővebbtájékoztatása0265-269-700,0265-261-019,0745-146-

096-ostelefonszámokon.

AMAESTRO SPRLbukarestifiókja(avoltSMDAInsolvency
SPRL)aMUREşINSOLVENCy SPRLrévén–székhely:Ma-
rosvásárhely,Gen.Avramescuu.4.szám,Marosmegye–,acsődbe
ment,adósCoNTrANsCoM BENţA rT. cégfelszámolójaként
nyilvánosárverésenszállítóeszközöket,technológiaifelszereléseket,
konténertípusúbarakkokatértékesít.Akikiáltásiár152.817,3lej
+héa.Azállóeszközöketkülön-különfeltüntetőlistaazárakkal
együttawww.unpir.ro,awww.smdamures.roweboldalakon,illetve
acsődbiztosszékhelyéntanulmányozható.Azárverésrejanuár 31-
én 13 órakor kerülsoraMureşInsolvencySPRLszékhelyén,és
megismétlikmindenpéntekenugyanabbanazidőpontban,ajavak
eladásáig.Azárverésenrésztvehetnekazokamagán-ésjogisze-
mélyek,akik/amelyekkifizetikakikiáltásiár10%-átkitevőrész-
vételigaranciát,arészvételidíjatésmegvásároljákafeladatfüzetet
legkésőbb24órávalalicitkezdeteelőtt.Bővebbtájékoztatássala
csődbiztosszolgála0265-269-700,0745-146-096,illetveazadósa
0745-624-214-estelefonszámon.

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

ZARÁNDOKLATOK 2020-ban:
Medjugorje: április 20-25., júl. 31 – aug. 7., aug. 24-29., okt. 12-17.

Szentföld: július 7-11.
Lengyelország: július 20-25.

Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István plébános. 
Jelentkezni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.

Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)

TÁJÉKOZTATó
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják 
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra 
között. 

várjuk Önöket!

Szeretnél az Azomureş 
rakfelületén dolgozni?

Január8.ésfebruár10.közöttazAzomureşkombinátrakfelületén
fel-éslerakodómunkásokattoboroznak(meghatározottidőszakra
szólószerződéssel).
Elvárások:

•Jófizikaierőnlét
•Rendszeretetésfegyelem
•Csapatszellem
•Szakmaikihívásokravalóhajlandóság

AjelentkezőknekazönéletrajzukatazAzomureşMarosvásárhely,
DózsaGyörgyutca300.számalattiszékhelyénkellbenyújtaniuk,
atoborzó-,belsőkommunikáció,szakmaifejlesztésiosztályon(ad-
minisztratívszárny),hétfőtőlpéntekig7és9óra,illetve13.15–
14.30óraközött.
Azönéletrajzokkiválasztásautánajelölteketértesítikaverseny-
vizsgamenetéről.

Bővebbfelvilágosítása0372-482-921-estelefonszámon,
atoborzó-,belsőkommunikáció,szakmaifejlesztésiosztályon.

VICTORIA javasasszony
felold átkot, kötést, kibékíti a szétváltakat, segít
alkoholizmus, impotencia esetén, leveszi a rontást,
segítségével visszatér a szeretett személy, siker- és
szerencsehozó talizmánokat készít.
Köszönetnyilvánítások:
Enikő Marosvásárhelyről hálás Victoria asszonynak,
mert  hosszú távollét után férje visszatért hozzá, János
köszöni Victoria asszonynak, hogy feloldotta a kötést,
így el tudta venni feleségül a szeretett nőt; Andrea
Magyarországról hálás, mert megoldódtak a nagy
problémák a családjában, és most sikeres és
szerencsés.
VICTORIA asszonnyal felvehető a kapcsolat a 0720-
845-464-es telefonszámon és a WhatsApp
alkalmazáson keresztül.
A megoldás 100%-ban garantált. (Fizetett hirdetés: 5998)

AMAESTRO SPRLbukarestifiókja(avoltSMDAInsolvency
SPRL)aMUREşINSOLVENCy SPRLrévén–székhely:Ma-
rosvásárhely,Gen.Avramescuu.4.szám,Marosmegye–,acsődbe
mentCoNTrANsCoM BENţA rT. cégfelszámolójakéntnyilvá-
nosárverésenértékesít3.483négyzetméterterületetajeddiOri-
zontvillanegyedben.Kikiáltásiár105.840lej+héa.
Aparcellákatkülön-különfeltüntetőlistaazárakkalegyütta

www.unpir.roésawww.smdamures.roweboldalon,illetveacég-
felszámolószékhelyéntanulmányozható.Azárverésrejanuár 31-
én 13 órakor kerülsoraMureşInsolvencySPRLszékhelyén,és
megismétlikmindenpéntekenugyanabbanazidőpontban,ajavak
eladásáig.Azárverésenrésztvehetnekazokamagán-ésjogisze-
mélyek,akik/amelyekkifizetikakikiáltásiár10%-átkitevőrész-
vételigaranciát,arészvételidíjatésmegvásároljákafeladatfüzetet
legkésőbb24órávalalicitkezdeteelőtt.Bővebbtájékoztatássala
cégfelszámolószolgála0265-269-700,0745-146-096,illetveazadós
a0731-230-720-astelefonszámon.

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok 
önsegélyző Egyesülete 

– Bolyai utca 36. szám –  
ünnepi ebédre hívja tagjait január 28-án 14 órára a Tudor

negyedi Dacia komplexumban levő Darina vendéglőbe.
FeliratkozniazegyesületMarosvásárhely,Bolyaiutca36.szám

alattiszékhelyénlehetjanuár20-ától,ahelyekfüggvényében,na-
ponta9–13óraközött,atagságikönyvfelmutatásával.Arészvételi
díj,amitaziratkozáskorkellkifizetni,ésmagábanfoglaljaamenü,
valamintamegfelelőkörnyezetellenértékét,35lej/tag.

Bővebbfelvilágosítása0365-430-813,0265-262-651-estelefon-
számokon.

Azigazgatótanács



VÁSÁROLUNK gépkocsi-akkumulá-
torokat, vasat, kábelt. Udvart és ga-
rázst takarítunk. Tel. 0743-512-168.
(6053)

FESTÜNK, parkettezést, padló- és
falicsempézést vállalunk, javítunk
tetőt és csatornát. Tel. 0751-595-201.
(6053)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
bádogosmunkát, cserepezést, festést,
padlócsempe-lerakást és udvartakarítást.
Tel. 0742-421-164. (6041)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. (6101-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk január
16-án a gyergyócsomafalvi szüle-
tésű id. MIHÁLY JÓZSEF 
SÁNDORRA, a Metalotehnica volt
dolgozójára, halálának első év-
fordulóján. Felesége, Sarolta, fiai:
Jocó és Barna, menyei: Klári és
Ani, szeretett unokái: Alexandra
és Péter Barnabás. Nyugodj bé-
kében, drága jó lélek, nem fele-
dünk téged! (6005)

Szomorú szívvel emlékeztünk ja-
nuár 15-én SZABÓ SÁNDORRA
halálának 23. évfordulóján. Fele-
sége, Marika, lányai: Babuci és
Hajni, unokái: Árpika és Boti,
veje, Karcsi. Emléke legyen ál-
dott, nyugodalma csendes!
(6096)

Az élet elmúlik, de az emlékek
élnek.
Kegyelettel emlékezünk január
17-én BÁLINT ZOLTÁNRA halálá-
nak 11. évfordulóján. Nyugodj bé-
kében! Szerettei. (6099-I)

Nem halnak meg, akik szívünk-
ben élnek, 
hiába szállnak, repülnek az évek.
Fájó szívvel emlékezünk szüle-
inkre, a nyárádszentlászlói 
KOVÁCS FERENCRE halálának
4., valamint KOVÁCS ELLÁRA
halálának első évfordulóján. Em-
lékük legyen áldott, nyugodjanak
békében! Jóságukat őrzik lányaik
és családjuk. (6107)

Ma, január 17-én 13 éve, hogy a
drága férj, édesapa és nagyapa,
GUDOR ADALBERT itthagyott
minket örökre.
A gyászoló család. (6112)

Fájó szívvel és kegyelettel emlé-
kezünk január 17-én drága jó édes-
anyánkra, BODO ROZÁLIÁRA
(Buba) szül. Matei halálának 2. év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Lánya, Pici,
két fia: Zoltán és Toto. (6129)

Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó édesanyára, nagymamára,
MÁTHÉ LUJZIKÁRA halálának
harmadik évfordulóján. Emlékét
örökké megőrizzük. Kívánunk
csendes nyugodalmat. Szerető
lánya, Mária, unokája, Zsuzsa.
(6113-I)

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk id. HIDEG ANDRÁSRA
halálának 10. évfordulóján. Feled-
hetetlen emlékedet örökre szí-
vünkbe zártuk. Békés és csendes
nyugalmat! Szerettei. (6114-I)

Megállt a szív, mely élni vágyott, 
pihen a kéz, mely dolgozni imá-
dott. 
Egy csoda volt, hogy éltél és min-
ket szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni
mentél.
Fájó szívvel emlékezünk január
17-én a székelyszentistváni szü-
letésű NEMES JÓZSEFRE halálá-
nak 2. évfordulóján. Szerettei.
(6057-I)

Megpihenni tértél,  
a fájdalmat elhagyva,
melyet reménykedve
viseltél magadban.
Kegyetlen volt a sors,
elvett tőlünk,
de a szíved jóságos emléke, 
szereteted örökre itt marad ve-
lünk.
Szomorú szívvel emlékezünk ifj.
SZELES ANDRÁSRA és id. 
SZELES ANDRÁSRA haláluk 15.
évfordulóján.
Bánatos felesége, leányai, unokái
és dédunokái.
Temető csendje ad nekünk nyu-
galmat, szívünk bánata örökre
megmarad.
Emléketek legyen áldott, nyugal-
matok csendes! (6120)

Mély fájdalommal emlékezünk
szeretett testvéremre, SFÎRIAC
ÉVÁRA. Egy év telt el nélküled.
Testvéred, Edit, Öcsi, keresztfiad,
Zsolt. Nyugodjál békében! (6146-I)

Szomorú az út, amely sírodhoz
vezet. Nem vársz, s nem örülsz
már szerető szíveddel. Virágot vi-
szek a néma sírra, de ezzel, édes
anyukám, sajnos nem hozhatlak
vissza. Küzdöttél egy életen át, és
úgy mentél el, hogy példakép ma-
radtál.
Fájó szívvel emlékezünk január
18-án DOMOKOS ANNÁRA szül.
Gál, akit húsz éve elrabolt tőlünk
a kegyetlen halál. 
Emléked legyen áldott, nyugal-
mad csendes! Bánatos lánya,
Hajni, fia, Gábor és neje, unokái,
valamint dédunokái. (6147)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalomtól megtört szívvel érte-
sítünk minden rokont, barátot, is-
merőst, hogy 

DEÁK LEVENTE 
(Picus) 

a szeretett gyermek, testvér,
édesapa, sógor, nagybácsi, sze-
rető társ és jó barát, 2020. január
12-én, életének 44. évében elin-
dult égi útján.
Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2020. január 17-én, pénte-
ken 15 órakor helyezzük örök
nyugalomra a marosvásárhelyi
Nyár utcai központi temetőben,
katolikus szertartás szerint. A fáj-
dalom el nem mondható, a sza-
vak elfogytak, nem maradt más,
csak az űr, amit hagytál magad
után.
Legyen neked könnyű a föld, kí-
sérjenek az Angyalok égi utadon.
Fájó szívvel búcsúzunk: szerető
szüleid, lányod, Csenge, testvé-
red, Tünde és családja, valamint
szerető társad, Andika. (6121-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a marosvásárhelyi dr.
SAMU SZŰCS HAJNAL éle-
tének 67. évében Svédország-
ban elhunyt. Búcsúznak tőle
az Unirea Líceumban 1972-
ben végzett XII. D osztályos
osztálytársnői és osztályfő-
nöknője. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott! (6119-I)

„…Nem hagylak el, sem el
nem távozom tőled.”

(Zsid. 13,5)
Fájdalommal búcsúzunk 
KOCSIS GYULA volt osztály-
társunktól. Az örök nyugalom
békéje őrizze szelíd lelkedet,
Gyulusunk! A Bolyai Farkas
Líceumban 1970-ben végzett
XII. F diákjai. (6130-I)

REDŐNyÖK,SZALAGFÜGGÖNyÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
HENIMEDCENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyá-
szat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64411-I)
AMAROSVÁSÁRHELyIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe. Tel. 0756-
128-310, Rozália. (64409-I)
NEMZETKÖZIFUVAROZÁSRA SOFŐRÖKET keresek pony-
vás, nyerges kamionokra, magyar-német viszonylatra, hosszú távra.
Tel. 00-36-304-672-801. (5419-I)
KERESKEDELMITÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT, BIZTON-
SÁGI ŐRT és MUNKÁSNŐKET. Tel 0726-361-700. (21873-I)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK – adózás
céljából. Tel. 0744-504-536,   https://www.bizoo.ro/firma/scprofo-
servsrl/. (64423)
PVC-ABLAKOK, VASAJTÓK, REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖ-
NYÖK JAVÍTÁSÁT és SZERELÉSÉT vállalom. Tel. 0744-504-536,
https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)
ATHEREZIATEJGyÁR KÖNYVELŐT alkalmaz. Önéletrajzát,
kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni
lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (64430-I)
EGyESÜLET Marossárpatak környékéről (Vajdaszentivány, Póka,
Sáromberke, Ernye) GYERMEKFOGLALKOZÁSRA/GONDO-
ZÁSRA KÖZÉPKORÚ NŐI alkalmazottat keres teljes munkaidőre.
Rövid önéletrajzot a procaritatedei@yahoo.com e-mail-címre várunk.
(21884-I)
AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel (tel.
0744-403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113).
(21886-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben őrizzük drága szép emlé-
kedet.
Fájó szívvel emlékezünk KARÁCSONYI
DEZSŐRE.
Január 2-án volt tragikus halálának 25.
évfordulója.
Nyugodjon csendesen!
Kegyelettel őrzi emlékét szerető özve-
gye, Marika, keresztfia, ifj. Mikola Sándor
és családja Budapestről. (6127-I)
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Hirdetés
MarosvásárhelyMegyeiJogúVáros(székhelye:Győzelemtér3.

szám,telefon:0265-268-330,274-esmellék)
nyilvános árverést 

hirdetMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosközterületéheztartozó
területekbérbeadására,ideiglenes,kioszktípusúépítményekelhe-
lyezésére,sajtótermékekterjesztéseésértékesítésecéljával.
Asajtótermékekterjesztéseésértékesítésecéljávalideiglenes,

kioszk típusú építmények elhelyezésérekijelölt helyszínekről a
helyitanács2019.10.31-i269-esszámúhatározatarendelkezik,és
egyenként5négyzetméterfelületűek.
Akikiáltásiár:–1,20lej/négyzetméter/napaközpontiövezet-

ben;
–1lej/négyzetméter/napalakónegyedekben.
Azajánlatokbenyújtásánakhatárideje:2020.02.10-én12óra,

apolgármesterihivatalszékhelyén(Győzelemtér3.szám,13-as
iroda).

Azajánlatokfelnyitására2020.02.11-én12órakorkerülsor.
Azárverésenvalórészvételhezazérdeklődők2020.01.20-ától

kezdődőenazintézményszékhelyén(Győzelemtér3.szám,87-es
iroda),hétfőtőlcsütörtökig8–10.30óraközöttmegvásárolhatják
az50lejértékűfeladatfüzetet.
Afeladatfüzetirántérdeklődőknekkérvénytkellbenyújtaniuk,

amelybenfeltüntetikelérhetőségeiket:lakcím,telefonszám,fax-
számése-mail-cím.
Továbbiinformációka0265-268-330-astelefonszám274-esmel-

lékénigényelhetők.
Dr.DorinFloreapolgármester

A Petry cég marosvásárhelyi
üzemébe

rendszergazda munkatársat keres
Főbb feladatok:
• Hálózati alapfolyamatok támogatása, felmerülő problémák

megoldása;
•Munkatársakmunkájánaknapiszintűinformatikaitámoga-

tása;
•Szoftverektelepítése
•Acégnélhasználtirodairendszerekfolyamatosoktatása;
•Egyesrendszerekbevezetéséhezkapcsolódóoktatásokmegtar-

tása;
•Újinformatikaitechnológiákmegjelenésénekfigyelemmelkí-

sérése,illetvejavaslattételazokalkalmazására;
•Szakmaitudásbázisfejlesztéseéskarbantartása.
Elvárások:
•Legalább2évhelpdeskvagy1évüzemeltetőitapasztalattalren-

delkezelMicrosoftkörnyezetben;
•Nemokozgondotszakmaianyagok,információkfeldolgozása,

megértéseésezekalkalmazása;
•Jóproblémamegoldóvagy,éstudszrendszerbengondolkozni;
•Képesvagyazönállóéscsapatbantörténőmunkavégzésre;
•Precízenvégzedamunkád.
szükséges tapasztalat:
•1-3évszakmaitapasztalat
Jelentkezniönéletrajzzalacv@petry.roe-mail-címenvagy a

0733-990-055telefonszámonlehet.
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A Carit-San Medical rendelőintézet 
ingyenes laboratóriumi, belgyógyászati, 

hasi ultrahangos vizsgálatra és pszichiátriai szakrendelésre
várja az érdeklődőket családorvosi, 

illetve szakorvosi küldőpapír alapján. 

Érdeklődni 
az Aurel Filimon u. 15. szám alatt, 

illetve a 0265-250-874 telefonszámon.
www.caritsanmed.ro


